FA C E | B O D Y | H A I R

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝA
DERMATOLOGICALLY TESTED

με Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
από την ΚΡΗΤΗ και Εκχύλισμα Φύλλων Ελιάς
with Extra Virgin Olive Oil from
CRETE - GREECE plus Olive Leaves Extract

• ΟΧΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ • ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• NO ANIMAL TESTING • FRIENDLY TO THE ENVIRONMENT • RECYCLABLE PACKAGING

FACE EYES LIPS

GREENYARD
n a t u r a l s

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΤΙΑ ΧΕΙΛΗ

50ml ref:1035

Κρέμα Ενυδάτωσης

Θρεπτική Κρέμα

ελιά* ~ άσπρο τσάι ~ τριαντάφυλλο
Υδατική Ισορροπία - Λείανση
Αντιγήρανση - Επιδιόρθωση - Ηρεμία
Ενυδατώνει εντατικά, σφραγίζει την
υγρασία στην επιδερμίδα, αποκαθιστά την ελαστικότητά της και
καταπολεμά τα σημάδια γήρανσης.

ελιά* ~ σταφύλι ~ ρύζι
Βαθειά Ενυδάτωση - Τόνωση
Αντιγήρανση - Προστασία
Τρέφει, ενυδατώνει και ενισχύει το
φυσικό σύστημα άμυνας της επιδερμίδας, βελτιώνει την υφή της και
προστατεύει από την πρόωρη γήρανση.

SYNTHESIS: OLIVE*, xpertmoistTM
(molecular film of aminoacids and
ferment), Hyalouronic Acid, French
Rose, White Tea and Orange Extracts,
Bulgarian Rose, Sweet Almond and
Jojoba Oils, Seaweed Gel, Vit. E, DPanthenol, Allantoin, Glycerin, Mica,
UVA/UVB Filt. (SPF6), No-Parabens,
No-Colour, Non-Allergenic perfume.

HydraCalm Cream
olive* ~ white tea ~ rose
Moisture Balance - Smoothness - Anti-ageing - Repair - Calmness

Hydrates intensively, seals moisture into the epidermis,
restores elasticity and fights ageing signs and wrinkles.

SYNTHESIS: OLIVE*, Grape Seed,
Rice, Cucumber and Boswellia Serrata Extracts, Aloe Vera Juice, Shea
Butter, Vitamins E+C, D-Panthenol,
Hyalouronic acid, UV Filter,
No-Colour, Non-Allergenic perfume.
50ml ref:1020

olive* ~ grape ~ rice
Deep Hydration - Toning - Anti-ageing - Protection
Nourishes, moisturizes and enhances the skin's natural
defence system, improves its texture and protects against
premature ageing.

Κρέμα Αντιγήρανσης

Αναπλαστική Κρέμα ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ελιά* ~ πράσινο τσάι ~ σόγια
Κατά των ρυτίδων - Σύστημα Άμυνας
Ενυδάτωση - Λίφτινγκ - Αναδόμηση
Σύνθεση πολλαπλής δράσης,
καταπολεμά τις ρυτίδες, αναδομεί
την επιδερμίδα χαρίζοντας σύσφιξη,
ανόρθωση και ενυδάτωση.

ελιά*~ αλόη ~ αβοκάντο
Αντιοξειδωτική 24Η - Αντιγήρανση
Κυτταρική Προστασία - Σύσφιξη
Πλούσια σύνθεση βοηθάει στη φυσική
ανάπλαση των κυττάρων, γεμίζει τις
ρυτίδες, ενυδατώνει, καταπραΰνει
ερεθισμούς, κοκκινίλες και ξηρότητα,
συντελεί στη σύσφιξη των ιστών και
στην πρόληψη δυσχρωμιών.

SYNTHESIS: OLIVE*, Soy
Isoflavones, Green Tea Extract,
Apricot Kernel Oil, Seaweed Gel,
Vitamins A+E, Caffeine, Lecithin,
Mica, UV Filter, No-Colour,
Non-Allergenic perfume.
50ml ref:1019

Antiage MultiCream

olive* ~ green tea ~ soy
Anti-wrinkle - Defence System
Moisture - Lifting - Restructure
Multiple action composition fights against wrinkles,
restructures the epidermis and offers a firming, lifting
and hydrating effect.

Αναπλαστική Κρέμα ΜΑΤΙΩΝ
ελιά* ~ αγγούρι ~ αβοκάντο
Αντιοξειδωτική 24Η - Για Ρυτίδες,
Σακούλες, Μαύρους Κύκλους
Καταπολεμά άμεσα σακούλες και
μαύρους κύκλους, ενώ ενυδατώνει και
μειώνει, γραμμές έκφρασης, ρυτίδες,
σημάδια γήρανσης και χαλάρωση.

30ml ref:1010

Skin-Renew
EYE CREAM

Nourishing Cream

50ml ref:1009

Skin-Renew
FACE CREAM

olive* ~ aloe vera ~ avocado
Antioxidant 24H - Full Antiageing - Cellular Protection
Extra Firmness
Rich synthesis helps cells’ natural revitalization, fills the
wrinkles, moisturizes, soothes irritations, redness and dryness,
contributes to tissues’ firmness and prevents discoloration.

Lip Balm 20 SPF UVA / UVB

Lip Balm 20 SPF UVA / UVB

88% NATURAL

88% NATURAL

COLOUR FREE - ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΑ
fragrance free / χωρίς άρωμα

PEARLY PINK - ΡΟΖ ΠΕΡΛΕ
rose aroma / άρωμα τριαντάφυλλο

Προστατεύει, ενυδατώνει σε βάθος και
διατηρεί τα χείλη απαλά και ελαστικά.
Καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, προστατεύει από τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες και την ακτινοβολία UVA/
UVB, και επιδιορθώνει τα σκασμένα
χείλη.

SYNTHESIS: OLIVE*, Vitamins
A {250.000i.u.}+C+E, Eyevit™
(combination: tetrapeptide +Yeast
derivative ->polysacharites and
Vitamin PP), Avocadin™, Hyalouronic
acid, Green Tea, Grape Seeds and
Cucumber Extracts, Soy Isoflavones,
D-Panthenol, Caffeine, Lecithin,
Bisabolol, Mica, UVA/UVB filt.(SPF 6),
No-Colour, Non-Allergenic perfume.

olive* ~ cucumber ~ avocado - Antioxidant 24H - Against
Wrinkles, Puffiness, Looseness, Dark Circles
Provides proven efficacy in reducing puffy eyebags and dark
circles , while moisturizes and fights against fine lines, wrinkles,
ageing signs and looseness.

SYNTHESIS: OLIVE*, Vitamins
A{250.000i.u.}+C+E, AvocadinTM,
Hyalouronic acid, D-Panthenol, Green
Tea, Rice, Mulberry and Grape Seeds
Extracts, Soy Isoflavones, Aloe Vera
Juice, Jojoba Oil, Shea Butter,
Allantoin, Caffeine, Lecithin, Bisabolol,
Mica, UVA/UVB filters (SPF 6),
No-Colour, Non-Allergenic perfume.

4,7g
ref:1031

4,7g
ref:1032

SYNTHESIS: OLIVE*, Shea and Cocoa
Butter, Vitamins A+E, Sweet Almond,
Avocado and Grape Seed Oil, Beeswax,
Candellila Wax, No-Parabens.

Protects, deeply hydrates the lips and
keeps them soft and supple. Fights against free radicals,
protects from environmental factors and UVA/UVB radiation,
boosts wound healing and repairs cracked lips.

FACE

HANDS FEET & LEGS

ΠΡΟΣΩΠΟ

ΧΕΡΙΑ ΠΟΔΙΑ

Κρέμα Χεριών

ελιά* ~ ρύζι ~ αγγούρι
Ανανέωση - Ελαστικότητα - Απαλότητα
Με ήπιο καθαριστικό - παράγωγο της
Ελιάς - και παράγοντα εξουδετέρωσης
των αλάτων νερού, χωρίς σαπούνι, με
μαλακτικά και αντιερεθιστικά συστατικά
εξυγιαίνει την επιδερμίδα διατηρώντας
την απαλή και ελαστική.

ελιά* ~ αμύγδαλο ~ μέλι
Βαθιά Ενυδάτωση & Προστασία
Πλούσια, ενυδατική σύνθεση
εντατικής περιποίησης, με βελούδινη
υφή που απορροφάται εύκολα, τρέφει
και επανορθώνει το ευαίσθητο δέρμα
ενώ προστατεύει από ερεθισμούς,
από την πρόωρη γήρανση και τους
εξωτερικούς παράγοντες.
SYNTHESIS: OLIVE*, Shea Butter,
Sweet Almond Oil, Honey and Witch
Hazel (Hamamelis) Extracts,
Panthenol, Allantoin, Vitamins E+F,
Bisabolol, Glycerin, No-Colour,
Non-Allergenic perfume.

Face Wash Gel

200ml ref:1017

olive* ~ rice ~ cucumber
Refreshment - Flexibility - Softness
With gentle cleanser derived from Olive
and water-softening agent, soap-free,
enriched with softening and anti-irritant
active ingredients removes impurities,
clarifies the epidermis and leaves it soft.

Hand Cream
olive* ~ honey ~ sweet almond
Deep Hydration & Protection
ive hand treatment,
Rich moisturizing synthesis for intensive
with velvety texture that is easily absorbed, nourishes and
repairs the dry or damaged skin while protects from irritation
as also against environmental factors and premature ageing.
100ml ref:1011

Γαλάκτωμα Καθαρισμού

Υγρό Σαπούνι Χεριών

ελιά* ~ αμαμελίδα ~ χαμομήλι
Ελαστικότητα - Απαλότητα - Ενυδάτωση
Αφαιρεί αποτελεσματικά μακιγιάζ και ίχνη
ρύπανσης ενώ με αντιοξειδωτικά, καταπραϋντικά και θρεπτικά συστατικά
φροντίζει και προστατεύει ακόμα και το
ευαίσθητο δέρμα αφήνοντάς το απαλό
και μεταξένιο. Κατάλληλο για την περιοχή
των ματιών.

ελιά* ~ τεϊόδεντρο ~ λεμόνι
Καθαρισμός & Ενυδάτωση
Απαλή σύνθεση, με παράγοντα που
εξουδετερώνει τα άλατα του νερού, με
μαλακτική, ενυδατική και ήπια αντισηπτική
δράση καθαρίζει αποτελεσματικά ενώ
περιποιείται τα χέρια αφήνοντάς τα απαλά,
ελαστικά, ευχάριστα αρωματισμένα με μια
αίσθηση φρεσκάδας.

SYNTHESIS: OLIVE*, Chamomile Oil,
Witch Hazel (Hamamelis) Extract, Vitamins
A+E, No-Colour, Non-Allergenic perfume.

SYNTHESIS: OLIVE*, Lemon Extract, Tea
Tree Oil, Aloe Vera Juice, Panthenol, Glycerin, No-Colour, Non-Allergenic perfume.

Cleansing Milk

Liquid Hand Wash

olive* ~ witch hazel ~ chamomile
Flexibility - Softness - Hydration
Removes thoroughly make-up and
pollution traces, while with antioxidant,
soothing and nourishing components
treats and protects even the sensitive
skin leaving it smooth and velvety soft.
Suitable for the eye contour.

olive* ~ tea tree ~ lemon
Cleansing & Moisturization
Gentle synthesis with a special agent that
neutralizes the drying effects of water,
with softening, moisturizing and mild
anti-septic action cleanses effectively
while treats hands leaving them soft,
supple and pleasantly fragranced.

250ml ref:1012

Τονωτική Λοσιόν

Κρέμα Ποδιών

ελιά* ~ αμαμελίδα ~ αγγούρι
Καθαρότητα - Ενυδάτωση - Απαλότητα
Αναζωογονητική λοσιόν τόνωσης και
ενυδάτωσης χωρίς οινόπνευμα, με
αντιφλογιστικές, καταπραϋντικές και
ενυδατικές ιδιότητες περιποιείται ακόμα
και το ευαίσθητο δέρμα αφήνοντάς το
καθαρό και δροσερό.

ελιά* ~ shea butter ~ κισσός
Ενυδάτωση & Ξεκούραση
Με ενυδατικούς, αποσμητικούς και
αποσυμφορητικούς παράγοντες και
μεταξένια υφή που απορροφάται
εύκολα ενυδατώνει και απαλύνει,
ενώ ανακουφίζει και χαλαρώνει τα
κουρασμένα πόδια χαρίζοντας μια
αίσθηση δροσιάς και αναζωογόνησης.

SYNTHESIS: OLIVE*, Witch Hazel
(Hamamelis) and Cucumber Extracts,
Liquorice derivative, D-Panthenol, Allantoin,
No-Colour, Non-Allergenic perfume.

SYNTHESIS: OLIVE*, Shea Butter,
Ivy, Cucumber, Lemon and Rosemary
Extracts, Grape Seed and Calendula
Oils, D-Panthenol, Vitamin F, Glycerin,
Menthol, No-Parabens, No-Colour,
Non-Allergenic perfume.

Face Tonic Lotion

200ml ref:1018

n a t u r a l s

Αφρώδες Ζελ Καθαρισμού

SYNTHESIS: OLIVE*, Rice, Cucumber
and Witch Hazel Extracts, Seaweed Gel,
D-Panthenol, Allantoin, Glycerin, Cleanser
derived from Olive, No-Colour,
Non-Allergenic perfume.

200ml ref:1016

GREENYARD

olive* ~ witch hazel ~ cucumber
Clarity - Moisture - Softness
Refreshing lotion for toning and
hydration, without alcohol, with antiphlogistic, soothing and hydrating
properties treats even the most sensitive
skin leaving it clean and refreshed.

Foot & Leg Cream
100ml ref:1037

olive* ~ shea butter ~ ivy
Moisture & Relaxation

With moisturizing, deodorant and decongestant agents, as
also silky texture that is easily absorbed, moisturizes and
softens while relieves and relaxes tired legs and feet
offering a sense of freshness and well being.

BODY

GREENYARD
n a t u r a l s

ΣΩΜΑ

Αφρόλουτρο

Peeling Σώματος

ελιά* ~ αλόη ~ βερίκοκο
Αναζωογόνηση - Φροντίδα - Απαλότητα
Απαλό αφρόλουτρο με παράγοντα που εξουδετερώνει τα άλατα του νερού καθαρίζει ενώ
περιποιείται το δέρμα. Προστατεύει την
ευαίσθητη επιδερμίδα ενώ διατηρεί την
πολύτιμη υγρασία της αφήνοντας ακόμα και
το ξηρό δέρμα απαλό και ελαστικό.

ελιά* ~ αγγούρι ~ τζότζομπα
Απολέπιση - Τόνωση - Απαλότητα
Ζελ peeling σώματος με pH φιλικό προς το
δέρμα και κόκκους από το φυτό Τζόζτομπα
απολεπίζει ενώ απαλύνει και τονώνει το
δέρμα. Τα νεκρά κύτταρα απομακρύνονται
και η επιδερμίδα μένει λεία και λαμπερή με
μια υπέροχη αίσθηση υγείας και
αναζωογόνησης.

SYNTHESIS: OLIVE*, Apricot and Witch
Hazel (Hamamelis) Extracts, Aloe Vera
Juice, Vitamin Ε, D-Panthenol,

SYNTHESIS: OLIVE*, Exfoliating grains
from Jojoba plant, Jojoba Oil, Aloe Vera Juice,
Cucumber and Witch Hazel (Hamamelis)
Extracts, Liquorice derivative, D-Panthenol,
Allantoin, No-Colour, Non-Allergenic perfume.

No-Colour, Non-Allergenic perfume.

Body Wash

250ml ref:1000

olive* ~ aloe vera ~ apricot
Refreshment - Care - Softness
Soft bath & shower gel enriched with watersoftening agent cleanses gently while treats
the skin. Protects the sensitive epidermis
while preserves its essential moisture and
leaves even the dehydrated skin soft and
flexible.

Body Scrub

250ml ref:1002

Λοσιόν Σώματος

Λάδι Σώματος + Μασάζ

ελιά* ~ αμαμελίδα ~ χαμομήλι
Ενυδάτωση - Φροντίδα - Απαλότητα
Ενυδατική και θρεπτική λοσιόν σώματος
φροντίζει και αναζωογονεί την επιδερμίδα,
χωρίς ίχνη λιπαρότητας. Τρέφει και προσφέρει
πολύτιμη υγρασία στο δέρμα ενώ το προστατεύει από την πρόωρη γήρανση και τους
ερεθισμούς αφήνοντάς το απαλό και ελαστικό.

ελιά* ~ κανέλα ~ αμύγδαλο
Απαλότητα - Ελαστικότητα
Σύνθεση από φυσικά έλαια και αιθέρια έλαια
προσδίδει θρεπτικές, μαλακτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, διατηρεί το δέρμα
βαθιά ενυδατωμένο και βελούδινα απαλό,
ενώ το αφήνει ευχάριστα αρωματισμένο
χαρίζοντας μια αίσθηση ευεξίας.
Απορροφάται εύκολα.

SYNTHESIS: OLIVE*, Witch Hazel (Hamamelis) Extract, Chamomile Oil, Calcium Pantothenate (B-complex vitamins’ member), Vitamins Ε+F, No-Colour,Non-Allergenic perfume.

Body Lotion

250ml ref:1001

200ml ref:1004

Body Cream

olive* ~ witch hazel ~ chamomile
Moisture - Treatment Softness
Hydrating and nourishing body lotion treats
and revitalizes the skin, without greasiness.
Nourishes and offers essential moisture while
acts against premature ageing and also
prevents and relieves dryness and irritations,
leaving the skin smooth and flexible.

olive* ~ cucumber ~ jojoba
Exfoliation - Toning - Softness
A body scrub gel with friendly pH to the skin
and grains from Jojoba plant exfoliates while
softens and tones the skin. The dead cells
get removed and the epidermis obtains
brightness, smoothness and a wonderful
sense of healthiness and refreshment.

150ml ref:1003

SYNTHESIS: OLIVE*, Sweet Almond, Jojoba,
Chamomile, Calendula, Grape Seed and Apricot Kernel Oils; Cinnamon, Lavender and Thyme Essential Oils, Vitamins A+Ε, No-Colour,
No-Paranbens, Non-Allergenic perfume.

Body Oil + Massage
olive* ~ cinnamon ~ sweet almond
Softness - Suppleness
A formula of natural oils and essential oils offers nourishing,
softening and antioxidant properties, keeps the epidermis
deeply moisturized and velvety soft while leaves it pleasantly
fragranced and offers a sense of wellbeing. Easily absorbed.

Κρέμα Σώματος

Body Butter

ελιά* ~ αβοκάντο ~ shea butter
Βαθιά Ενυδάτωση & Θρέψη
Για απαλό, ελαστικό, υγιές δέρμα.
Πλούσια σύνθεση εντατικής
ενυδάτωσης με αντιγηραντική και
συσφιγκτική δράση, τρέφει και
περιποιείται τη επιδερμίδα, χωρίς
ίχνη λιπαρότητας, αφήνοντάς τη
λεία και ανανεωμένη.

ελιά* ~ βερίκοκο ~ βούτυρο κακάο
Εντατική Φροντίδα - Έξτρα
Ενυδάτωση & Προστασία.
Για μεταξένια απαλό και ενυδατωμένο
δέρμα. Σχηματίζει ένα φιλμ στην επιδερμίδα που προστατεύει από τους
εξωτερικούς παράγοντες και την
πρόωρη γήρανση ενώ διατηρεί την
υγρασία, αυξάνει την ελαστικότητα
και επανορθώνει το ξηρό δέρμα.

SYNTHESIS: OLIVE*, Shea Butter, Honey,
Ivy and Green Tea Extracts, Avocado Oil,
Caffeine, Lecithin, Vitamins A+E, D-Panthenol,
Bisabolol, No-Colour, Non-Allergenic perfume.

olive* ~ avocado ~ shea butter
Deep Hydration & Nourishment
For soft, supple, healthy skin. Rich synthesis for deep hydration,
with anti-ageing and firming action, nourishes, treats and
smooths the epidermis, without greasy residue, leaving it supple
and revitalized.

200ml ref:1030

Body Butter

SYNTHESIS: OLIVE*, Cocoa & Shea Butter,
Apricot Kernel and Jojoba Oils, Derivative of
Avocado Oil, Honey and Rice Extracts, Vitamins A+E, D-Panthenol, Beeswax, Glycerin,
No-Colour, Non-Allergenic perfume.

olive* ~ apricot ~ cocoa butter
Advanced Care - Extra Softness & Protection
For silky smooth and hydrated skin. Forms a film on the
epidermis that protects against external factors and
premature ageing while seals moisture, boosts elasticity
and restores the dry or damaged skin.

ΜΕΝ

GREENYARD
n a t u r a l s

ΑΝΔΡΑΣ

Δροσερό Ζελ
για μετά το ξύρισμα

Ελαφρύ Γαλάκτωμα
για μετά το ξύρισμα

ελιά* ~ αγγούρι ~ boswellia serrata
Καταπραΰνει ερεθισμούς - Ενυδατώνει
Αναζωογονεί το δέρμα και καταπραΰνει
φλόγωση, κοκκινίλες και ερεθισμούς
χαρίζοντας ενυδάτωση και φρεσκάδα.
Χωρίς οινόπνευμα.

ελιά* ~ γλυκόριζα ~ χαμομήλι
Ενυδάτωση - Επανόρθωση - Ελαστικότητα
Ενυδατώνει και καλμάρει το δέρμα ενώ
βοηθάει στην επούλωσή του από μικρές
πληγές και κοψίματα αφήνοντάς το λείο
χωρίς λιπαρότητα.

SYNTHESIS: OLIVE*, Cucumber,
Boswellia Serrata and Liquorice Extracts,
Aloe Vera Juice, D-Panthenol, Allantoin,
No-Colour, Non-Allergenic perfume.

SYNTHESIS: OLIVE*, Liquorice and Witch
Hazel (Hamamelis) Extracts, Chamomile Oil,
D-Panthenol, Allantoin, Bisabolol, Menthol,
No-Colour, Non-Allergenic perfume.

After-Shave Cool Gel

After-Shave Balm

olive* ~ cucumber ~ boswellia serrata
Anti-irritant - Soothing - Moisturizing
Relieves from irritation, redness and
burning sensation while regenerates the
skin offering moisture and freshness.
Without alcohol.
200ml ref:1029

200ml ref:1028

Αφρώδες Ζελ
Καθαρισμού Προσώπου
ελιά* ~ λεμόνι ~ δενδρολίβανο
Καθαρισμός - Αναζωογόνηση
Με ήπιο καθαριστικό - παράγωγο της
Ελιάς - και παράγοντα εξουδετέρωσης
των αλάτων νερού, καθαρίζει απαλά αλλά
σε βάθος απομακρύνοντας λιπαρότητα και
περιβαλλοντικούς ρύπους ενώ διατηρεί
το δέρμα ελαστικό.
SYNTHESIS: OLIVE*, Rosemary and
Lemon Extracts, Seaweed Gel, D-Panthenol,
Allantoin, Glycerin, Cleanser derived from
Olive, No-Colour, Non-Allergenic perfume.

olive* ~ liquorice ~ chamomile
Moisture - Repair - Flexibility
Moisturizes and calms the skin while
encourages the healing of small cuts and
wounds leaving the skin smooth without
greasiness.

Κρέμα Προσώπου + Ματιών
ελιά* ~ σταφύλι ~ πορτοκάλι
Αντιρυτιδική δράση & Ενυδάτωση
Kρέμα-ζελ ελαφριάς, μη λιπαρής
σύνθεσης, καταπολεμά τα σημάδια
γήρανσης, ενυδατώνει, τρέφει,
αναπλάθει και ξεκουράζει το δέρμα.
SYNTHESIS: OLIVE*, Grape
Seeds and Orange Extracts,
Vitamins A+E, D-Panthenol,
Hyalouronic acid (hyper-hydrating
agent), Glycerin (softening agent),
Corn Powder (matte result), UV
Filter, No-Colour, Non-Allergenic
perfume.

Foaming Face Wash

200ml ref:1026

olive* ~ lemon ~ rosemary
Cleansing - Refreshment
With water-softener cleanses gently and
deeply removing oiliness and dirt and
keeps the skin supple with fresh feeling.

Face + Eye Cream
olive* ~ orange ~ grape
Anti-wrinkle & Moisture
Light, non-oily cream-gel synthesis fights against ageing
signs, moisturizes, nourishes, restores and refreshes the skin.
50ml ref:1027

DEODORANTS
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ

Αποσμητικό Roll-on
αντιδρωτικό
ελιά* ~ δενδρολίβανο ~ αμαμελίδα
Ήπια σύνθεση μεγάλης διάρκειας με
μη αλλεργιογόνο άρωμα ρυθμίζει την
εφίδρωση και εξουδετερώνει την
κακοσμία, ενώ καλμάρει και
προλαμβάνει ερεθισμούς.
ΧΩΡΙΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ & ΧΡΩΜΑ
SYNTHESIS: OLIVE*, Rosemary, Witch
Hazel and Boswellia Serrata Extracts, Apricot Oil, Corn Powder, Bisabolol, No-Colour,
No-Parabens, Non-Allergenic perfume.
75ml ref:1033

Roll-on Deodorant
antiperspirant

olive* ~ rosemary ~ witch hazel
Gentle and long-lasting with allergen-free perfume regulates
perspiration and neutralizes odour, while calms and prevents
irritation. ALCOHOL & COLOUR FREE

Αποσμητικό Spray
ελιά* ~ δενδρολίβανο ~ αλόη
Προστασία & Αίσθηση Δροσιάς
Προστατεύει αποτελεσματικά από
την κακοσμία, ενώ περιποιείται την
επιδερμίδα διατηρώντας την απαλή.
Το διακριτικό, μη αλλεργιογόνο άρωμα
προσφέρει μια αίσθηση δροσιάς που
διαρκεί όλη μέρα. Χωρίς προωθητικό
αέριο, χωρίς χρώμα.
SYNTHESIS: OLIVE*, Rosemary and Witch
Hazel Extracts, Aloe Vera Juice, No-Colour,
No-Parabens, Non-Allergenic perfume.

Deodorant Spray
olive* ~ rosemary ~ aloe vera
Long Protection & Freshness
Natural spray protects effectively against
odour, while treats the skin and keeps it
100ml ref:1034
soft. The non-allergenic, discreet perfume
offers a sense of freshness that lasts all day long.

HAIR

GREENYARD
n a t u r a l s

ΜΑΛΛΙΑ

Σαμπουάν Θρέψης

Σαμπουάν για Ευαίσθητο Δέρμα

ελιά* ~ σιτάρι ~ δενδρολίβανο
Δύναμη - Όγκος - Λάμψη
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΜΑΛΛΙΩΝ
Απαλή σύνθεση με μαλακτικά και ενυδατικά
συστατικά, ήπια καθαριστικά και παράγοντα
εξουδετέρωσης των αλάτων νερού καθαρίζει
αποτελεσματικά ενώ τρέφει, επιδιορθώνει και
δυναμώνει την τρίχα χαρίζοντας πλούσια
μαλλιά με όγκο, λάμψη και μεταξένια αίσθηση.

ελιά* ~ ιτιά ~ τεϊόδεντρο
Για Πιτυρίδα, Ξηροδερμία, Κνησμό
Με αντιπιτυριδικούς, αντιερεθιστικούς και
ενυδατικούς παράγοντες τρέφει και περιποιείται το δέρμα. Ταυτόχρονα δημιουργεί ένα
προστατευτικό φιλμ γύρω από την τρίχα
ενώ ενυδατώνει, τρέφει σε βάθος και
αναδομεί τα μαλλιά αφήνοντάς τα γερά,
απαλά, λεία και λαμπερά.

SYNTHESIS: OLIVE*, Rosemary and Rice
Extracts, Wheat and Keratin Proteins,
Ceramides, Panthenol (Pro-V), No-Colour,
Non-Allergenic perfume.

250ml ref:1005

SYNTHESIS: OLIVE*, Willow, Liquorice and
Rice Extracts, Tea Tree Oil, Wheat and Keratin Proteins, Ceramides, D-Panthenol (Pro-V),
Allantoin, No-Colour, Non-Allergenic perfume.

Nourish Shampoo

Sensitive Scalp Shampoo

olive* ~ rosemary ~ wheat
Strength - Gloss - Volume - ALL HAIR TYPES
Mild synthesis with softening and moisturizing
components, gentle cleansers and watersoftening agent cleanses effectively while
treats the hair and the skin. Nourishes,
smoothes, repairs and strengthens offering
rich hair with volume, gloss and silky feeling.

olive* ~ tea tree ~ willow
Against Dandruff, Dryness, Itchiness
With antidandruff, moisturizing and antiirritant agents nourishes and treats the
scalp. At the same time forms a protective
film on hair while moisturizes, nourishes
and restores hair leaving it strong, soft,
smooth and bright.

250ml ref:1008

Μαλακτικό Θρέψης

Μάσκα Θρέψης

ελιά* ~ σιτάρι ~ δενδρολίβανο
Δύναμη - Όγκος - Λάμψη
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΜΑΛΛΙΩΝ
Μαλακτικό γαλάκτωμα μαλλιών φροντίζει
και ξεμπερδεύει τα μαλλιά ενώ τα
προστατεύει και ενισχύει τη αντοχή τους
αφήνοντάς τα ανάλαφρα, λεία, λαμπερά
και απαλά.

ελιά* ~ σιτάρι ~ δενδρολίβανο
Δύναμη - Όγκος - Λάμψη
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΜΑΛΛΙΩΝ
Μάσκα μαλλιών για εντατική περιποίηση χαρίζει δυνατά, πλούσια,
λαμπερά μαλλιά. Τρέφει σε βάθος,
αναδομεί, ενυδατώνει, απαλύνει και
λειαίνει τα μαλλιά ενώ προστατεύει
από την ψαλίδα χωρίς να τα βαραίνει. Κατάλληλη για συχνή χρήση.

SYNTHESIS: OLIVE*, Rosemary Extract,
Sweet Almond Oil, Wheat and Keratin
Proteins, Ceramides, Panthenol (Pro-V),
No-Colour, Non-Allergenic perfume.

200ml ref:1007

SYNTHESIS: OLIVE*, Rosemary and Honey Extracts, Sweet
Almond Oil, Wheat and Keratin
Proteins, Ceramides, Panthenol
(Pro-V), Vitamin PP, No-Colour,
Non-Allergenic perfume.

Nourish Conditioner

Nourish Mask

olive* ~ rosemary ~ wheat
Strength - Gloss - Volume
ALL HAIR TYPES
Nourishing formula conditioner treats
hair while protects it and enhances its
strength, leaving it manageable, fluffy,
soft and shiny.

olive* ~ rosemary ~ wheat
Strength - Gloss - Volume
ALL HAIR TYPES
Hair mask for intensive treatment offers strong, healthy,
shiny hair. Deeply nourishes, restructures, hydrates, softens
and smoothes the hair while protects from split-ends
without weighting it down. Suitable for frequent use.

250ml ref:1006

NATURAL SOAPS
ΦΥΤΙΚΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ

Φυτικά Σαπούνια Καθαρότητα & Φροντίδα Απαλά σαπούνια από
φυτική βάση καθαρίζουν ενώ περιποιούνται πρόσωπο, χέρια και σώμα.

Αύρα Δροσιάς ελιά* ~ καλέντουλα
Fresh Aura olive* ~ calendula

100ml ref:1013

SYNTHESIS: OLIVE*, Vitamin E, Glycerin,
Calendula Oil, Allergen-free perfume.

Natural Soaps Clarity & Care Mild soaps of
vegetable base cleanse while treat face, hands and body.

Μέλι ελιά* ~ μέλι
Honey olive* ~ honey

100ml ref:1014

SYNTHESIS: OLIVE*, Vitamin E,
Glycerin, Honey Extract.

Λεβάντα ελιά* ~ λεβάντα
Lavender olive* ~ lavender

100ml ref:1015

SYNTHESIS: OLIVE*, Vitamin E,
Glycerin, Lavender Essential Oil.

SUN CARE AFTER-SUN

GREENYARD
n a t u r a l s

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Αντηλιακή Λοσιόν SPF 20 / SPF 30
ελιά* ~ αλόη ~ καρότο
Προστασία UVA / UVB - Ενυδάτωση
Λεπτής υφής, μη λιπαρή, αδιάβροχη, αντηλιακή λοσιόν για το πρόσωπο και το σώμα.
Η εξελιγμένη της σύνθεση με φωτο-σταθερά φίλτρα ευρέος φάσματος, προστατεύει
αποτελεσματικά από τη UVA και τη UVB ακτινοβολία ακολουθώντας τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κομισιόν). Επιπλέον προστατεύει από εγκαύματα και ερεθισμούς
διατηρώντας το δέρμα ελαστικό, δρα κατά της φωτογήρανσης ενώ προλαμβάνει
δυσχρωμίες και πανάδες χαρίζοντας ένα ασφαλές, ομοιόμορφο μαύρισμα που διαρκεί.
SYNTHESIS: OLIVE*, Carrot Oil, Aloe Vera Juice, Shea Butter, Vitamin Ε, D-Panthenol,
Bisabolol, Allantoin, Mulberry Extract, No-Colour, Non-Allergenic perfume.

Sunscreen Lotion SPF 20 / SPF 30

200ml ref:1022

200ml ref:1023

olive* ~ carrot ~ aloe vera
UVA / UVB Protection - Moisture
Fine textured, non-oily, water-resistant sunscreen lotion for face and body. Its advanced
composition with photo-stable filters of wide range, protects effectively against both
UVA and UVB radiation meeting the European Commission's regulations. Moreover
helps prevent sunburns and irritations keeping the skin supple, acts against photoageing while protects from discolorations and offers a safe, uniform, long-lasting suntan.

Αντηλιακό Λάδι SPF 6

NEW

ελιά* ~ καρότο ~ καρύδα
Προστασία UVA / UVB - Γρήγορο Μαύρισμα
Ξηρό λάδι προστατεύει από την UVA και
UVB ακτινοβολία ακολουθώντας τις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κομισιόν),
ενώ ενισχύει το φυσικό μαύρισμα και
προστατεύει από τη φωτογήρανση.
SYNTHESIS: OLIVE*, Carrot and
Coconut Oils, Walnut Extract, Vitamin E,
No-Colour, Non-Allergenic perfume.

SYNTHESIS: OLIVE*, Vitamin E,
TINOSORB MTM, Aloe Vera Juice,
Grape Seeds Extract, D-Panthenol,
Arbutin, Bisabolol, Glycerin, Mica,
No-Paraben, No-Colour, No-Perfume.

Golden Sun Oil SPF 6

150ml ref:1021

olive* ~ carrot ~ coconut
UVA / UVB Protection - Fast Tanning
Dry oil protects against both UVA and
UVB radiation meeting the European
Commission's regulations, while
accelerates natural tanning and
protects against photo-ageing.

Sunscreen Cream SPF 50
olive* ~ aloe vera ~ grape
Anti
aging - Against Dark Spots
Antiaging
With photostable filters of wide range protects effectively
against UVA/UVB radiation according to European
Commission’s regulations. Non-greasy composition that
resists water, suitable even for sensitive skins.
50ml ref:1036

Ενυδατική λοσιόν
για μετά τον ήλιο

Καλμαντική λοσιόν
για μετά τον ήλιο

ελιά* ~ αλόη ~ αγγούρι
Δροσίζει - Ενυδατώνει - Καταπραΰνει
Διατηρεί το μαύρισμα
Αναζωογονεί την ηλιοκαμένη επιδερμίδα
και ενυδατώνει βαθειά αποτρέποντας το
ξεφλούδισμα. Δρα κατά της φλόγωσης
απαλύνοντας εγκαύματα και ερεθισμούς.

ελιά* ~ καλέντουλα ~ γλυκόριζα
Ανακουφίζει από ερεθισμούς και
εγκαύματα - Τρέφει - Αναπλάθει
Σύνθεση με Καλαμίνη καταπραΰνει
εγκαύματα και ανακουφίζει από
ερεθισμούς, εξανθήματα, κνησμό ενώ
επιδιορθώνει την ευαίσθητη επιδερμίδα.

SYNTHESIS: OLIVE*, Cucumber
Extract, Aloe Vera Juice, Vitamins E+F,
D-Panthenol, Allantoin, Bisabolol,
No-Colour, Non-Allergenic perfume.

200ml ref:1025

Αντηλιακή Κρέμα SPF 50
ελιά* ~ αλόη ~ σταφύλι
Αντιγήρανση - Κατά των δυσχρωμιών
Με φωτοσταθερά φίλτρα ευρέος
φάσματος για ισορροπημένη προστασία UVA/UVB σύμφωνα με τις οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύνθεση
μη λιπαρή που αντέχει στο νερό
κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες.

SYNTHESIS: OLIVE*, Liquorice and Boswellia Serrata Extracts, Calendula and Chamomile Oils, Vitamins E+F, D-Panthenol,
Calamine, Allantoin, Calcium Pantothenate
No-Colour, Non-Allergenic perfume.

Moisture After-Sun

Calming After-Sun

olive* ~ aloe vera ~ cucumber
Cools - Hydrates - Calms
Prolongs tanning
Refreshes and deeply hydrates
preventing peeling. Acts against
inflammation and relieves sunburns
and irritation.

olive* ~ calendula ~ liquorice
Relieves from irritation & burns
Nourishes - Repairs - Moisturizes
Synthesis with Calamine soothes
sunburns, reduces inflammation and
relieves from irritations, itching, blisters
while regenerates the sensitive skin.

200ml ref:1024

Olive Power
Η ελιά είναι ευρέως γνωστή για την ευεργετική της
δύναμη. Σύμβολο της ειρήνης, της δόξας και της
μακροζωίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο του
Μεσογειακού πολιτισμού όπου από την αρχαιότητα
χρησίμευε όχι μόνο ως τροφή αλλά και ως πρώτη ύλη
για φαρμακευτικά και καλλυντικά σκευάσματα. Στην
αρχαία Ελλάδα η καλλιέργειά της ξεκίνησε από την
Κρήτη από όπου και εξαπλώθηκε στις υπόλοιπες
περιοχές. Σήμερα η Κρήτη φημίζεται για την παραγωγή
υψηλής ποιότητας ελαιόλαδου με πλούσιες ευεργετικές
ιδιότητες.
Η εταιρεία μας με πείρα πάνω από 30 χρόνια στην
ανάπτυξη και παραγωγή καλλυντικών προϊόντων και
μετά από επισταμένη και συστηματική έρευνα,
δημιούργησε τη σειρά προϊόντων GREENYARD olive / ελιά , για δέρμα και μαλλιά, η οποία βασίζεται
στο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο από την
ΚΡΗΤΗ (ελαιόλαδο υψίστων προδιαγραφών που δεν
έχει υποστεί χημική επεξεργασία) καθώς και το
Εκχύλισμα Φύλλων Ελιάς που προσδίδουν στα
προϊόντα θρεπτικές, προστατευτικές, αντιοξειδωτικές,
μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες. Κάθε προϊόν έχει
μελετηθεί ξεχωριστά για εξειδικευμένη δράση και συνδυάζει την ΕΛΙΑ με ένα μοναδικό σύμπλεγμα βιταμινών, φυσικών και δραστικών συστατικών ώστε να
παρέχεται το ιδανικό αποτέλεσμα.

Olive is widely known for its beneficial action. It is
a symbol of piece, glory and longevity and is an
inseparable part of the Mediterranean culture where
since the ancient times it was used not only as food
but also as a material for pharmaceutical and cosmetic
remedies. In ancient Greece its cultivation began at
Crete from where it expanded to the other areas.
Nowadays Crete is famous for the production of high
quality olive oil with rich beneficial properties.
Our company, having more than 30 years of
experience in the development and production of
cosmetic products and after systematical and thorough
research, created the range of GREENYARD - olive
for skin and hair, which is based on the Extra
Virgin Olive Oil from CRETE-GREECE (olive oil of
the highest quality that has not been chemically
processed) plus the Olive Leaves Extract that give
to the products nourishing, protective, antioxidant,
softening and moisturizing properties. Every product
has been considered for specialized action and
combines OLIVE with a unique complex of vitamins,
natural and active components in order to provide the
ideal result.

Εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα των
προϊόντων Greenyard:
• Η έρευνα, η ανάπτυξη και η παραγωγή διενεργούνται
υπό αυστηρές συνθήκες ποιότητας και ελέγχου.
• Χρήση πρώτων υλών με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα από κορυφαίους οίκους έρευνας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
• Χρήση της σωστής ποσότητας και του κατάλληλου
συνδυασμού πρώτων υλών.
• Πλούσια σε φυτικά συστατικά (εκχυλίσματα και έλαια),
βιταμίνες, ενεργά συστατικά όπως πεπτίδια και αμινοξέα,
φυτικά παράγωγα, αιθέρια έλαια, φυσικά κεριά.
• Χρήση συντηρητικών στη μικρότερη δυνατή ποσότητα
με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα που ήδη χρησιμοποιούνται για χρόνια στην βιομηχανία καλλυντικών και
τροφίμων και είναι παγκοσμίως αποδεκτά.
• Δροσερό, διακριτικό, μη αλλεργιογόνο άρωμα.
• Χωρίς χρώμα.
• Παράγοντες για βελτιστοποίηση της υφής, για ομοιόμορφη και εύκολη εφαρμογή και ευχάριστη αίσθηση
μετά την εφαρμογή.
• Τα προϊόντα είναι Δερματολογικά Ελεγμένα από πιστοποιημένο εργαστήριο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
της Παβία και έχουν χαρακτηριστεί ως ‘Μη Ερεθιστικά’.

Excellent quality and efficiency of Greenyard products:
• The research and development, the manufacturing
process and the quality controls are conducted under
high strict conditions.
• Use of raw materials of proven efficacy provided by
top EU research houses/companies.
• The right quantity and appropriate combination of the
raw materials is used.
• Rich in plant components (extracts and oils), vitamins,
active ingredients such as peptides and amino-acids,
plant derivatives, essential oils, natural waxes.
• Preservatives in the minimum possible quantity, with
proven efficacy, which are already used in the cosmetic
and food industry for years and are accepted worldwide.
• Fresh, discrete and non-allergenic perfume is used.
• No artificial colour.
• Texturing agents for nice after-feel and even spreading.
• The products are Dermatologically Tested by a certified
laboratory in association with the University of Pavia and
are classified as ‘Not Irritant’.

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣΤΕ ΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΕΝΩ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ.
WE INVEST TO QUALITY AND NOT TO ADVERTIZING IN ORDER OUR
PRODUCTS TO BE EFFECTIVE THOUGH AFFORDABLE.
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