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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ

RESEARCHES ON mASTIC

Πανεπιστήμιο Αθηνών / Έδρα Φαρμακογνωσίας (1998)
1.  Αντιβακτηριδιακή, Αντιμυκητιακή &
   Αντιφλεγμονώδη δράση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης /
Εδρα Φαρμακογνωσίας
2. Στοματική Υγιεινή - μείωση έως 41.5% της
   μικροβιακής πλάκας

Πανεπιστημιακή Κλινική Nottigham
3. Πεπτικό Έλκος - σκοτώνει το 
   ελικοβακητρίδιο του πυλωρού λόγω της
   αντιμικροβιακής της δράσης.

Athens University / Faculty of Pharmacognosy (1998)
1.  Antibacterial, Antifungal &
   Anti-infl ammatory Properties

Aristotle University of Thessaloniki /
Faculty of Pharmacognosy
2. Oral Hygiene - reduction of microbial
   plaque by 41.5%

Nottingham University Hospital
3. Peptic Ulcer - it kills Helicobacter pylori
   due to its antimicrobial eff ect.

OUR HISTORY
Ioannis Sodis is our Ambassador, Pioneer and Visionary! A pharmacist 
and chemist, grown up in Chios, in a family of pharmacists (12 
generations up to date) with a tradition in pharmaceutical science since 
1875. In 1975, he opens in Chios island a laboratory and research center, 
where he experiments the fi rst applications of mastic on cosmetics. His 
passion and vision were the exploitation of the uniqueness of mastic 
in cosmetology.In the laboratory, he produces unique formulations of 
cosmetics and para-pharmaceuticals with healing, moisturizing, anti-
aging and anti-infl ammatory properties. In the beginning of 80’s, 
he launches the world’s fi rst cosmetic with mastic, the toothpaste 
masticdent. Today, the production process implements the highest 
quality standards according to the requirements of the international 
standard ISO 9001:2015 and a system of good industrial practices for 
cosmetics stating by ISO 22716-2007, ensuring unique beauty natural 
products for the needs of SPA, Retail and Hotel Amenities.

Ο Ιωάννης Σόδης είναι ο Πρεσβευτής, ο Πρωτοπόρος και ο 
Οραματιστής μας! Φαρμακοποιός και Χημικός, μεγάλωσε στην Χίο 
από οικογένεια Φαρμακοποιών (έως σήμερα 12 μέλη) με παράδοση 
στην Φαρμακευτική επιστήμη από το 1875. Το 1975 δημιουργεί στη 
Χίο εργαστήριο και ερευνητικό κέντρο, όπου πειραματίζεται σε 
εφαρμογές καλλυντικών σκευασμάτων με βάση τη μαστίχα Χίου 
και άλλα φυσικά συστατικά της ελληνικής γης. Το πάθος και το 
όραμα του ήταν η αξιοποίηση της μοναδικής παγκοσμίως μαστίχας 
Χίου και της χιώτικης χλωρίδας. Στο εργαστήριο παρασκευάζει 
καλλυντικά και παραφαρμακευτικά προιόντα προσώπου με 
επουλωτικές, ενυδατικές, αντιγηραντικές και αντιφλεγμονώδεις 
δράσεις ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ’80 παρουσιάζει 
σε εμπορική συσκευασία το 1ο παγκοσμίως καλλυντικό με 
μαστίχα, την ουλοθεραπευτική οδοντόκρεμα masticdent. Σήμερα, 
στην παραγωγική διαδικασία τηρούνται τα υψηλότερα standards 
ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 όπως και 
σύστημα ορθών βιομηχανικών πρακτικών για καλλυντικά που ορίζει 
το ISO 22716-2007, δημιουργώντας μοναδικά προιόντα ομορφιάς για 
τις ανάγκες SPA, Retail και Hotel Amenities.

Η ΙΣΤοΡΙΑ ΜΑΣ
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Ελαιόλαδο… το θαυματουργό! 

Στην κοσμετολογία, οι δράσεις του ελαιόλαδου έχουν πιστοποιηθεί 
με σημαντικές κλινικές έρευνες. Πλού σιο σε ευεργετικά  συστατικά  
έ χει την ιδιό τητα να θρέ φει, να ενυδατώ νει, να επουλώ νει και 
να περιποιεί ται την επιδερμί δα αφή νοντά ς την απαλή  και λεί α. 
Περιέχει  υδατάνθρακες, πρωτείνες, ασβέστιο, ένζυμα και βιταμίνες 
Α, Β1, Β2 και PP.

Oliveoil… the miraculous!

In cosmetology, olive oil properties have been reported with signifi cant 
clinical research. Rich in benefi cial ingredients it has the ability to nour-
ish, moisturize, heal and treat the skin, leaving it soft and smooth. 
Olives contain carbohydrates, proteins, calcium, enzymes and vitamins 
A, B1, B2 and PP.

Οι παραπάνω συσκευασίες διατίθενται σε:

• Shampoo
• Shower gel
• Conditioner
• Body milk
• Soap 20g

EXCLUSIVE
35ml

PREmIUm
30ml

EXCLUSIVE
PLUS
50ml

BASIC
30ml

Products

PREmIUm
PLUS
50ml

SOAP
20g
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Ιαματικά Νερά…φυσική λουτροθεραπεία!

Από τα έγκατα της γης, τα ιαματικά νερά περιέχουν νάτριο, κάλιο, 
ασβέστιο, μαγνήσιο, ράδιο, σίδηρο, ιώδιο όπως και φωσφόρο. Στην 
κοσμετολογία, οι ιδιότητες τους έχουν αποδειχθεί κλινικά για 
την ενυδάτωση, την αντιμετώπιση του λιπαρού δέρματος και 
της εξισορρόπησης της ακμής, στο έκζεμα, τα εγκαύματα, τα 
προβλήματα επούλωσης.

Thermal Water… natural spa treatment!

Coming out of the earth, thermal contain dissolved components, such as 
sodium, potassium, calcium, magnesium, radio, iron, iodine and phos-
phorus. In cosmetology, thermal water properties have been signifi cant-
ly clinically important by proving hydration, treatment of oily skin and 
acne, eczema, burns and healing problems.

EXCLUSIVE
PLUS
35ml

PREmIUm
PLUS
30ml

EXCLUSIVE
PLUS
50ml

BASIC
30ml

PREmIUm
PLUS
50ml

Products

SOAP
20g

Οι παραπάνω συσκευασίες διατίθενται σε:

• Shampoo
• Shower gel
• Conditioner
• Body milk
• Soap 20g
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Μαστίχα & Μαστιχέλαιο… μοναδικά 
εληξίρια ζωής!

Κλινικές και Πανεπιστημιακές έρευνες έδειξαν τις αντιβακτηριδιακές, 
αντιμυκητιακές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις της μαστίχας και 
την καθιστούν ένα ελιξήριο ζωής. Η μαστίχα έχει επουλωτικές 
και αναπλαστικές ιδιότητες, ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα, 
προστατεύει απο ερεθισμούς και εγκαύματα και ενισχύει την 
τριχοφυία λόγω του ουρσολικού οξέως που περίεχει. 

Mastic & Mastic Oil…unique elixir of life!

Clinical and university researches have proven the antibacteria, 
antifugual and anti-infl ammatory properties of mastic, which is an 
elixir of life. Mastic has healing properties, it hydrates in depth and it 
protects from irritations and burns. It enhances hair loss due to its 
uric acid. 

Products

BASIC
30ml

EXCLUSIVE
35ml

EXCLUSIVE
PLUS
50ml

SOAP
20g

Οι παραπάνω συσκευασίες διατίθενται σε:

• Shampoo
• Shower gel
• Conditioner
• Body milk
• Soap 20g
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PROPOSALS
for HOTEL ΑΜΕΝΙΤΙΕs

Envelope 10ml

Dispensers 300ml Dispensers 300ml

Bulk 5L

Hand Liquid Soap & Antiseptic Liquid 300ml

Bulk 5L

Available in:

• Shampoo
• Shower gel
• Conditioner
• Body milk
• Stand for dispensers

Available in:

• Shampoo
• Shower gel
• Conditioner
• Body milk
• Stand for dispensers

Available in:

• Shampoo
• Shower gel
• Conditioner
• Body milk

Available in:

• Shampoo
• Shower gel
• Conditioner
• Body milk

Δημιουργούμε τη δική 
σας Private Label σειρά 

Amenities βασισμένη στις 
συνταγές μας

Create today your Private 
Label Amenities line

based on our
formulas
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Unique
Hospitality...

Unique
Αccessories

•  Vanity kit

•  Shower cap

•  Sewing kit

•  Comb kit

•  Dental kit

•  Shaving kit

•  sanitary kit

•  Shoe shine sponge

•  Slippers

•  Bath robe

•  Hangers

•  Towels

•  Newspaper bag

•  Laundry bag
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*Εκπαίδευση κατόπιν αιτήσεως / *Training upon request
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Υπηρεσίες

• Πλήρης Γκάμα Προιόντων ΣΠΑ
• Ολοκληρωμένες Θεραπείες
• Διαρκής Ενημέρωση & Συνεχής Μελέτη
• Επιστημονικός Σχεδιασμός
• Εκπαίδευση απο καταρτησμένους συνεργάτες
• Διασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος

Services

• Complete range of SPA products
• Comprehensivetreatments
• Constant Update & Continuous Survey
• Scientific Planning
• Training provided by qualified partners
• Ensuring the best result

Εκπαίδευση*

• Εξιδεικευμένος Αισθητικός / Συνεργάτης μας
• Εκπαίδευση στον χώρο σας
• Αναλυτική Παρουσίαση Εκτέλεσης Θεραπειών
               - Εφαρμογή Προιόντων
               - Τεχνική Μάλαξης
               - Αναλυτική Επεξήγηση προς τον πελάτη (Q&A)
• Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρωτόκολλο (SPA Manual)

Training*

• Qualified Associate-Cosmetologist
• Training at your place
• Detailed presentation treatment procedures
               - Product application
               - Massage techniques
               - Detailed explanation to customers (Q&A)
• Personalised Training Protocol (SPAManual)

Εξειδίκευση

• Ανανέωση & Αναβάθμιση Θεραπειών
• Προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε πελάτη
• Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών
• Εξασφάλιση Ενημέρωσης & Προώθησης Προιόντων

Specialization

• Treatment renewal and upgrade
• Adaptation to customers’ individual needs
• Services Quality Assurance
• Ensuring Product Information & Promotion
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1. βΑΘΥΣΚΑΘΑΡΙΣΜοΣ / deep CLeansInG
LIGHt / deep pOre CLeansInG FaCIaL 
(65’-75’)
Θεραπεία ρύθμισης της λιπαρότητας και των εξάρσεων της 
φαγεσωρικής ακμής. Σε περίπτωση κανονικού-μεικτού δέρματος 
εστιάζουμε στην αποκατάσταση των επιπέδων υγρασίας.

purify and balance oily and acne prone skin with this deep cleansing 
facial that focuses on removing impurities from the pores to help 
prevent breakouts

2. ΛΑΜΨΗ & ΑΝΑΖΩοΓοΝΝΗΣΗ / 
RADIANCE & REJUVENATION SPARKLING GLOW 
(55’-60’)

Ας μιλήσει το δέρμα! Μαστιχέλαιο, αρβουτίνη και κοζικό οξύ 
συνεργάζονται εξαιρετικά και καταφέρνουν να απομακρύνουν την 
θαμπή και κουρασμένη όψη του δέρματος. Το αποτέλεσμα μπορεί 
να διαρκέσει μέχρι και 72 ώρες!

Let your skin do the talk! Mastic oil, arbutin and kojic acid combined 
together, take away the lackluster image. It can last up to 72 hours!

3. ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ / antI-aGInG
mIRROR mIRROR ON THE WALL (55’-60’) 

Συστατικά αιχμής (μίγμα μαστίχας και καπρυλικών τριγλυκεριδίων 
- lakesis mixture) συνεργάζονται και στοχεύουν σε όλες εκείνες 
τις λεπτές γραμμές και ρυτίδες έκφρασης!

Cutting-edge substances and rejuvenating regiments (Lakesis 
mixture), work together in synergy and target all those finelines and 
expressions!

1. ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ / HydratIOn
LOVE THE SKIN YOU ARE IN (55’-65’)

Τα νεκρά κύτταρα απομακρύνονται με την βοήθεια του cocoa wine 
scrub ενώ το cocoa argan butter θρέφει και μαλακώνει το ξηρό και 
αφυδατωμένο δέρμα!

With the help of cocoa wine scrub, the dead cells are being removed 
while cocoa argan butter nourishes and hydrates flaky skin!

2. ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ / reLaXInG
OLIVE mOTHER EARTH (55’-65’)

Εισπνοή... Εκπνοή... Εισπνοή... Εκπνοή...
Ένας συνδυασμός κινήσεων λεμφικής παροχέτευσης και 
ενυδατικών παραγόντων που στόχο έχει να μειώσει τα επίπεδα 
του stress στον οργανισμό μας!

Breath in… Breath out… Breath in… Breath out…
A combination of lymphatic and hydrating ritual that targets to lower 
the stress levels in your body!

3. ΑΔΥΝΑΤΙΣΤΙΚΗ / sLImmInG
GOODBYE CELLULITE (55’-65’)

Πώς θα ξεκινούσε η ημέρα σας αν συνειδητοποιούσατε ότι η πάλαι 
ποτέ -εστιασμένη στους γλουτους - κυτταρίτιδα δεν υπάρχει πια; 
Αφεθείτε και θα το διαπιστώσετε!

How about waking up in the morning and realize there is nothing left 
from this nasty annoying cellulite? Give in to this butt-facial and you 
will never regret it!
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