
h ippo
ολοκληρωμένη σειρά

βρεφικής & παιδικής φροντίδας



Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και ο διαχωριστικός φραγμός που προστατεύει τον οργανισμό από τις εξωτερικές 
επιθέσεις. Γι’ αυτό, είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε για την υγεία του, ακόμα και από τις πρώτες ώρες ζωής.

Το δέρμα των παιδιών αναπτύσσεται διαρκώς καθώς μεγαλώνουν, ενώ κάποια στοιχεία του φθάνουν σε πλήρη λειτουργία κατά 
την περίοδο της εφηβείας. Όταν γεννιέται ένα μωρό, δεν έχουν ακόμη ωριμάσει οι ιδρωτοποιοί και οι σμηγματογόνοι αδένες, με 
αποτέλεσμα η επιδερμίδα να στεγνώνει και να γίνεται πιο επιρρεπής σε μολύνσεις από μικρόβια, βακτήρια και ρύπους. Συνεπώς, τα 
μωρά εμφανίζουν συχνά ερεθισμούς και εκζέματα κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πάσχουν 
από κάποιο δερματικό νόσημα. Επιπλέον, η βρεφική επιδερμίδα είναι πιο ευαίσθητη, επειδή δεν έχει ακόμη σχηματιστεί η βασική 
προστατευτική στιβάδα, η οποία αναπτύσσεται μετά το όγδοο έτος ζωής και ολοκληρώνεται μέχρι την εφηβεία. 

Η MACROVITA δημιούργησε τη νέα σειρά HIPPO με όλο τον απαιτούμενο σεβασμό στις ειδικές ανάγκες της επιδερμίδας των βρεφών 
και των παιδιών, σε συνδυασμό με τα τελευταία αποτελέσματα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Όλα τα προϊόντα της σειράς, 
εμπνευσμένα όπως πάντα από τη φύση, με εκλεπτυσμένους συνδυασμούς φυτικών ελαίων, εκχυλισμάτων και βιταμινών, είναι πολύ 
απαλά και ιδιαίτερα ασφαλή για την ευαίσθητη επιδερμίδα των νεαρών φίλων μας. Δερματολογικά ελεγμένα σε ευαίσθητα δέρματα, 
υποαλλεργικά*, απαλλαγμένα από χρωστικές ουσίες, parabens, προπυλενογλυκόλη, βαζελίνη και παραφινέλαιο και με ποσοστό 
φυσικότητας έως 97%.

* Μείωση της πιθανότητας δημιουργίας αλλεργικής αντίδρασης

The skin is the largest organ of the body, as well as the separating barrier protecting the organism from external attacks. Therefore, 
it is very important to take good care of its health, even from the very first hours of life. 

Children’s skin is constantly developing as they grow older, whereas some of its components become fully functional only during 
puberty. Newborn babies do not have fully developed sweat and sebaceous glands. As a result, their skin becomes dry and more 
vulnerable to infections caused by germs, bacteria and pollutants. This is the reason why infants often demonstrate skin irritations 
and eczema during their first year of life without, however, necessarily suffering from a certain skin disease.  Moreover, the absence 
of the basic protective layer, which develops after the eighth year of age, and is finalized during adolescence, makes infant skin more 
sensitive.

MACROVITA has created the new HIPPO product line with the outmost respect to the specialized skin needs of infants and children, 
combined with the latest results of modern scientific research. With sophisticated combinations of vegetable oils, extracts and vita-
mins, as always inspired by nature, the products of the line are very gentle and particularly safe for the sensitive skin of our young 
friends. Dermatologically tested on sensitive skin, hypoallergenic*, colorants, parabens, propylene glycol, vaseline and mineral oil 
free, with natural ingredients up to 97%.

* Reduction of probability to create allergic reaction

DERMATOLOGICALLY TESTED
MINERAL OIL, VASELINE, PROPYLENE GLYCOL, PARABENS, 

GENETICALLY MUTATED PLANT EXTRACTS FREE

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 

UP TO

97%
INGREDIENTS OF NATURAL ORIGIN

NATURAL COSMETICS WITH ORGANIC PLANT EXTRACTS | DESIGNED, DEVELOPED AND PRODUCED IN GREECE
ISO 9001: 2008

ISO 22716: 2007
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Baby Hippo
0-36M

Η ώρα του μπάνιου είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή που θα μοιράζεστε με το μωράκι σας. Επειδή στα βρέφη αρέσει η ρουτίνα καλό θα είναι να ορίσετε 
μια συγκεκριμένη ώρα για το μπανάκι του. Σύμφωνα με έρευνες, το μπάνιο πριν από το τελευταίο βραδινό του γεύμα θα βοηθήσει το μωράκι σας να 
χαλαρώσει και να κοιμηθεί πιο ήρεμα. 
Bathtime is a very special time to share with your baby. Infants enjoy routine, so it is preferable to set a specific hour within a day for your baby’s 
bath. According to surveys, giving a bath before its last meal will help your baby relax and sleep calmly.

Βρεφικό αφρόλουτρο-σαμπουάν 2 σε 1
βρώμη & μέλι
Με ήπια επιφανειοδραστικά και ευχάριστο άρωμα χωρίς αλλεργιογόνα, για την 
καθημερινή φροντίδα των βρεφών. Καθαρίζει απαλά χωρίς να προκαλεί ξηρότητα, 
ενώ περιποιείται και προστατεύει το ευαίσθητο δέρμα του μωρού 
από ερεθισμούς. 
✓ Χωρίς SLES, SLS
✓ Δερματολογικά ελεγμένo σε ευαίσθητα δέρματα
✓ Yποαλλεργικό (μείωση της πιθανότητας δημιουργίας αλλεργικής αντίδρασης)
✓ Οφθαλμολογικά ελεγμένο (δεν ερεθίζει τα μάτια)
✓ Με ποσοστό φυσικότητας 96%

Foam bath-shampoo 2 in 1  for babies
oat & honey
With mild cleansing agents and a pleasant allergen free perfume, for the daily 
care of babies. Cleanses gently without causing dryness while, at the same 
time, protects the delicate baby skin from irritations.

✓ SLES, SLS free
✓ Dermatologically tested on sensitive skin
✓ Hypoallergenic (reduction of probability to create allergic reaction)
✓ Ophthalmologically tested (does not cause eye irritation)
✓ 96% ingredients of natural origin
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CODE: 31235 | ℮ 300 ml | 10.14 fl oz 



Η συχνή αλλαγή της πάνας είναι απολύτως απαραίτητη διαδικασία. Τα μωρά είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα όταν νιώθουν στεγνά και καθαρά. 
Συνηθίστε να αλλάζετε το μωράκι σας όσο συχνά χρειάζεται, χωρίς να το αφήνετε πολλή ώρα σε επαφή με ερεθιστικές εκκρίσεις. Ο προσεκτικός 
καθαρισμός με χλιαρό νερό και σαπούνι καθώς και η χρήση κρέμας αλλαγής πάνας είναι καθοριστικοί παράγοντες ώστε να αποφεύγονται οι 
ερεθισμοί και το σύγκαμα.
Frequent diaper change is an extremely necessary process. Babies are cheerful and happy when they feel dry and clean. Make sure to change 
your baby as often as needed, avoiding its prolonged contact with irritating secretions. Careful cleansing with lukewarm water and soap, in addi-
tion to the use of a protective cream are the key factors to avoid irritations and nappy rash.

Protective cream for babies
oat oil & camomile
Gentle protective cream for the care of the crurogenital area of babies during the 
diaper changing process. It protects the skin from moisture and irritating secretions, 
while the combination of its plant ingredients with zinc oxide limits the microbial 
growth, reduces nappy rash, and helps the skin healing process. 

✓ Water resistant
✓ Dermatologically tested on sensitive skin
✓ Hypoallergenic (reduction of probability to create allergic reaction)
✓ 97% ingredients of natural origin

Baby Hippo
0-36M
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Βρεφική κρέμα προστασίας 
έλαιο βρώμης & χαμομήλι
Απαλή κρέμα προστασίας για την περιποίηση της μηρογεννητικής περιοχής των 
βρεφών κατά τη διαδικασία αλλαγής πάνας. Προστατεύει το δέρμα από την υγρασία 
και τις ερεθιστικές εκκρίσεις, ενώ ο συνδυασμός των φυτικών συστατικών της με 
οξείδιο του ψευδαργύρου περιορίζει την ανάπτυξη μικροβίων, μειώνει το σύγκαμα 
και τους ερεθισμούς και βοηθά στην επούλωση δερματικών αλλοιώσεων.

✓ Αδιάβροχη
✓ Δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητα δέρματα
✓ Yποαλλεργική (μείωση της πιθανότητας δημιουργίας αλλεργικής αντίδρασης)
✓ Με ποσοστό φυσικότητας 97%

CODE: 31236 | ℮ 100 ml | 3.38 fl oz 
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Η άμεση σωματική επαφή είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των βρεφών. Τα μωρά αισθάνονται πιο έντονα τη στοργή των γονιών τους κατά τη 
διάρκεια του βρεφικού μασάζ. Το άγγιγμα εκτός από ζεστασιά, τρυφερότητα καθώς και το αίσθημα ασφάλειας που τους προσφέρει, ενεργοποιεί την 
αναπνοή και τις λειτουργίες της καρδιάς, ενώ μπορεί να καταπραΰνει και τους κοιλιακούς πόνους. 
Direct physical contact is very important for the development of infants. Babies feel more affectionate for their parents during infantile massage. 
Touching in addition to warmth, tenderness and the sense of security that it offers, it activates the breathing and the functions of the heart while 
it can also soothe the abdominal pains.

Baby lotion for babies 
oat oil & camomile
Emulsion for the daily baby skin care, suitable for face and body use. Moisturizes, 
softens and strengthens the infant skin, preventing dehydration and dryness. 
Thanks to its specialized anti-irritating complex, it protects against irritations, 
leaving the baby’s skin soft and elastic.

✓ Ideal for relaxing massage
✓ Dermatologically tested on sensitive skin
✓ Hypoallergenic (reduction of probability to create allergic reaction)
✓ 97% ingredients of natural origin
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Βρεφική λοσιόν σώματος
έλαιο βρώμης & χαμομήλι
Για την καθημερινή περιποίηση του βρεφικού δέρματος, κατάλληλη για χρήση σε 
πρόσωπο και σώμα. Ενυδατώνει, μαλακώνει και ενισχύει τη βρεφική επιδερμίδα 
προλαμβάνοντας την αφυδάτωση και την ξηροδερμία, ενώ χάρη στο ειδικό 
αντιερεθιστικό σύμπλεγμα που περιέχει, προστατεύει από ερεθισμούς, αφήνοντας 
το δέρμα απαλό και ελαστικό. 

✓ Ιδανική για χαλαρωτικό μασάζ
✓ Δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητα δέρματα
✓ Yποαλλεργική (μείωση της πιθανότητας δημιουργίας αλλεργικής αντίδρασης)
✓  Με ποσοστό φυσικότητας 97%

Baby Hippo
0-36M

CODE: 31237 | ℮ 150 ml | 5.07 fl oz 



2+1 
GIFT PACK
Υπέροχη πολυσυσκευασία που περιλαμβάνει τα τρία 
προϊόντα βρεφικής περιποίησης BABY HIPPO, από τα 
οποία το ένα δίνεται δωρεάν!
Wonderful multipack including the three BABY HIPPO 
products for infant care, one of which is absolutely free!

CODE: 35751

Foam bath-shampoo 2 in 1 

Body lotion

FREE Protective cream

ΚΩΔΙΚΟΣ: 35751

Βρεφικό αφρόλουτρο-σαμπουάν 2 σε 1
Βρεφική λοσιόν σώματος
ΔΩΡΟ Βρεφική κρέμα προστασίας 

Ολοκληρωμένη
βρεφική φροντίδα

Complete infant care

babies

300 ml | 10.14 fl oz
150 ml | 5.07 fl oz
100 ml | 3.38 fl oz
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Τα περισσότερα παιδιά αγαπούν τα πλατσουρίσματα μέσα στην μπανιέρα! Αν όμως το μικρό σας ανήκει στην κατηγορία των παιδιών που φοβούνται 
το νερό, μερικά παιχνιδάκια θα συμβάλλουν ώστε να λατρέψει την ώρα του μπάνιου. Δημιουργήστε όμορφη ατμόσφαιρα και βάλτε φαντασία για ένα 
δημιουργικό παιχνίδι που θα βοηθήσει το μικρό σας να ανακαλύψει τον κόσμο!
Most kids love to play with water in the bathtub! However, if your little one is in the number of children who are afraid of water, a few toys will 
turn bath time into a pleasant experience. Create a beautiful atmosphere and put your imagination for a creative game that will help your little 
one discover the world!
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Hippo kid



Hippo kid

Shower gel for kids 
honey & oat
Thanks to its mild surfactant agents, respects the pH level of children’s skin 
and cleanses perfectly, leaving the skin smooth and soft. Its rich foam created 
as well as the refreshing citrus scent, turn bath into a pleasant procedure.

✓ SLES, SLS free
✓ Dermatologically tested on sensitive skin
✓ Hypoallergenic (reduction of probability to create allergic reaction)
✓ Ophthalmologically tested (does not cause eye irritation)
✓ 97% ingredients of natural origin

Παιδικό αφρόλουτρο
μέλι & βρώμη
Σέβεται το pH της παιδικής επιδερμίδας, χάρη στα ήπια επιφανειοδραστικά 
του, και καθαρίζει τέλεια αφήνοντας το δερματάκι των παιδιών λείο και απαλό. 
Ο πλούσιος αφρός που δημιουργείται, σε συνδυασμό με το αναζωογονητικό 
άρωμα εσπεριδοειδών μετατρέπει το μπάνιο σε ιδιαίτερα ευχάριστη διαδικασία. 

✓ Χωρίς SLES, SLS
✓ Δερματολογικά ελεγμένo σε ευαίσθητα δέρματα
✓ Yποαλλεργικό (μείωση της πιθανότητας δημιουργίας αλλεργικής αντίδρασης)
✓ Οφθαλμολογικά ελεγμένο (δεν ερεθίζει τα μάτια)
✓ Με ποσοστό φυσικότητας 97%

CODE: 31225 | ℮ 300 ml | 10.14 fl oz 



page 9

Hippo kid

Shampoo for kids 
honey & oat
With mild surfactants and a pleasant fruity scent, cleanses gently without 
irritating the scalp, leaving hair soft and easy to comb.

✓ SLES, SLS free
✓ Dermatologically tested on sensitive skin
✓ Hypoallergenic (reduction of probability to create allergic reaction)
✓ Ophthalmologically tested (does not cause eye irritation)
✓ 97% ingredients of natural origin

Το λούσιμο βοηθά ώστε να έρθετε πιο κοντά με το μικρό σας, αλλά μπορεί να γίνει και η αφορμή για διασκέδαση. Μετατρέψτε τη διαδικασία του 
λουσίματος σε παιχνίδι δημιουργώντας «αστεία» χτενίσματα από αφρό στο κεφαλάκι του παιδιού σας. Πριν από το τελευταίο ξέβγαλμα χρησιμοποιήστε 
τον αφρό για να του προσφέρετε ένα χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το κεφάλι, τον αυχένα και την περιοχή πίσω από τα αυτιά.
Washing your child’s hair will enhance your connection, but is also an excellent opportunity for fun. Turn the hair washing process into a game by 
creating “funny” hairstyles out of foam. Before rinsing off for the last time, remember to use the foam in order to provide your child with a relaxing 
head and neck massage, including also the area behind the ears. 
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Παιδικό σαμπουάν
μέλι & βρώμη
Με ήπια επιφανειοδραστικά και ευχάριστο φρουτένιο άρωμα, καθαρίζει απαλά 
χωρίς να ερεθίζει το δέρμα του κεφαλιού, αφήνοντας τα μαλλιά απαλά και 
ευκολοχτένιστα. 

✓ Χωρίς SLES, SLS
✓ Δερματολογικά ελεγμένο σε ευαίσθητα δέρματα
✓ Yποαλλεργικό (μείωση της πιθανότητας δημιουργίας αλλεργικής αντίδρασης)
✓ Οφθαλμολογικά ελεγμένο (δεν ερεθίζει τα μάτια)
✓ Με ποσοστό φυσικότητας 97%

CODE: 31226 | ℮ 300 ml | 10.14 fl oz 



Hair conditioner for kids
honey & oat
Contains vegetable oils that protect and moisturize hair in depth. Cares for, 
nourishes, softens and detangles hair, leaving it shiny, silky and easy to comb.

✓ Dermatologically tested on sensitive skin
✓ Hypoallergenic (reduction of probability to create allergic reaction)
✓ Ophthalmologically tested (does not cause eye irritation)
✓ 96% ingredients of natural origin

Το χτένισμα είναι μια διαδικασία που μπορεί να ενοχλήσει το παιδί σας. Για τη διευκόλυνσή σας προσπαθήστε να του αποσπάσετε την προσοχή όσο 
το χτενίζετε απασχολώντας το με ένα παιχνίδι ή βλέποντας μια ταινία. Όσο τα μαλλιά είναι ακόμη υγρά χτενίστε απαλά ξεκινώντας από τις άκρες και 
προχωρήστε προς το τριχωτό της κεφαλής. Επιμείνετε στην περιοχή του αυχένα όπου τα μαλλιά τείνουν να μπλέκουν περισσότερο.
Hair brushing may be bothering for your child. For your convenience, try to distract your little one with a toy or watch a movie together as you comb. 
While hair is still wet, comb gently starting from the edges and move slowly towards the scalp. Insist on the neck area where hair tends to tangle 
more.
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Παιδικό γαλάκτωμα μαλλιών
μέλι & βρώμη
Περιέχει φυτικά έλαια που προστατεύουν και ενυδατώνουν την τρίχα σε βάθος. 
Περιποιείται, τρέφει, μαλακώνει και ξεμπερδεύει τα μαλλιά, αφήνοντάς τα 
λαμπερά, μεταξένια και ευκολοχτένιστα.

✓ Δερματολογικά ελεγμένο σε ευαίσθητα δέρματα
✓ Yποαλλεργικό (μείωση της πιθανότητας δημιουργίας αλλεργικής αντίδρασης)
✓ Οφθαλμολογικά ελεγμένο (δεν ερεθίζει τα μάτια)
✓ Με ποσοστό φυσικότητας 96%

CODE: 31227 | ℮ 150 ml | 5.07 fl oz 

Hippo kid
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GIFT PACK
Υπέροχη πολυσυσκευασία που περιλαμβάνει δύο 
προϊόντα βρεφικής περιποίησης HIPPO KID. Απόλυτα 
ασφαλής για τα βρέφη και τα παιδιά, ο απαλός, λούτρινος 
Hippo της MACROVITA θα γίνει ο καλύτερος φίλος τους!

Wonderful multipack including two HIPPO KID products
for children care. Absolutely safe for infants and children, 
the soft, cuddly MACROVITA Hippo will become their 
best friend!

CODE: 35764

Shampoo for kids 

Shower gel for kids

ΚΩΔΙΚΟΣ: 35764

Παιδικό σαμπουάν
Παιδικό αφρόλουτρο

ασφαλής για τα βρέφη και τα παιδιά, ο απαλός, λούτρινος 
 θα γίνει ο καλύτερος φίλος τους!

 products
for children care. Absolutely safe for infants and children, 

λούτρινο
δώρο

free
cuddly toy

300 ml | 10.14 fl  oz

Hippo kid



Επειδή τα μωρά έχουν λεπτότερη επιδερμίδα και μικρότερη παραγωγή μελανίνης, ο προστατευτικός φραγμός της επιδερμίδας τους γίνεται 
ευκολότερα διαπερατός από την ακτινοβολία UV. Όσο οι άμυνες των βρεφών παραμένουν χαμηλές, οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται η απευθείας 
έκθεσή τους στον ήλιο (τουλάχιστον τους πρώτους 6 μήνες ζωής).
Babies have thinner skin and low melanin production, so the protective barrier of their epidermis becomes easily penetrable by UV radiation. 
While infant defenses remain low, experts suggest avoiding direct exposure to the sun (at least during the first 6 months of life).sm
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UVA

50
SPF

 Hippo kid
11

Παιδικό αντηλιακό γαλάκτωμα 
προσώπου & σώματος SPF 50
αλόη & πανθενόλη
Προσφέρει υψηλή προστασία από τις βλαβερές επιδράσεις της ηλιακής ακτινο-
βολίας, μειώνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης εγκαυμάτων, ενώ προστατεύει την 
ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα από την αφυδάτωση. Κατάλληλο για χρήση από 
τη στιγμή που θα επιτρέψει ο παιδίατρος το μπάνιο στη θάλασσα. 

✓ Προστασία από τις ακτινοβολίες UVA, UVB και IR
✓ Ανθεκτικό στο νερό
✓ Δερματολογικά ελεγμένο 
✓ Κατάλληλο για χρήση από όλη την οικογένεια

CODE: 31229 | ℮ 150 ml | 5.07 fl oz 

Sun protection face & body milk 
SPF 50 for kids
aloe vera & panthenol
Offers high protection against the harmful effects of sun radiation, reducing the 
risk of sunburns, while also protecting children’s sensitive skin from dehydration. 
Suitable for use from the moment the pediatrician will allow swimming in the sea.

✓ UVA, UVB and IR protection
✓ Water resistant
✓ Dermatologically tested
✓ Suitable for the entire family

 Hippo kid



ΑΝΤΙΦΘΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
LICE REPELLENTS

Lice repellent spray lotion
Lotion for daily use repelling lice from hair for up to two days from application if 
not rinsed off. Apply preventively before any group activity (school, kindergarten, 
sports, play, camping, party, etc.) of the child.

✓ Odorless
✓ Non-greasy
✓ GUARANTEED COMPOSITION: IR 3535® 20% w/w

Απωθητική λοσιόν για ψείρες
Λοσιόν καθημερινής χρήσης για αποτελεσματική απώθηση των ψειρών από το τριχωτό 
της κεφαλής για έως και δύο ημέρες από την εφαρμογή, εφόσον δεν ξεβγαλθεί. 
Εφαρμόζεται προληπτικά στα μαλλιά πριν από τις ομαδικές δραστηριότητες του παιδιού 
(σχολείο, παιδικός σταθμός, αθλητισμός, παιχνίδι, κατασκήνωση, πάρτι κ.λπ.). 

✓ Άοσμη
✓ Μη λιπαρή
✓ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: IR 3535® 20% w/w 

CODE: 31239 | ℮ 150 ml | 5.07 fl oz 
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Schooldays σαμπουάν
ξύδι & πικρόξυλο
Ενυδατώνει και μαλακώνει τα μαλλιά, ενώ απωθεί την κοινή ψείρα και αναστέλλει την 
ανάπτυξή της. Αποτρέπει την προσκόλληση των προνυμφών και κονίδων στο τριχωτό της 
κεφαλής, διαλυτοποιώντας και εμποδίζοντας το σχηματισμό της χιτίνης που τις προστατεύει 
και τις συγκρατεί στην τρίχα. Η χρήση του παράλληλα με τη MACROREPEL ΑΠΩΘΗΤΙΚΗ 
ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΨΕΙΡΕΣ αυξάνει δραστικά την αποτελεσματικότητά της.

✓  Ιδανικό για όλη την οικογένεια
✓  Χωρίς SLES, SLS
✓  Με ποσοστό φυσικότητας 87%

Schooldays shampoo
vinegar & quassia
Moisturizes and softens hair, while repelling and inhibiting head lice growth. Prevents 
larvae and nits adhesion to the scalp by dissolving and inhibiting the formation of chitin 
that protects and holds them on hair. Simultaneous use with MACROREPEL LICE 
REPELLENT SPRAY LOTION drastically increases its effectiveness.

✓ Suitable for the entire family
✓ SLES, SLS free
✓ 87% ingredients of natural origin

Η φθειρίαση (εμφάνιση ψειρών) είναι συχνό φαινόμενο στις μικρές ηλικίες και παρουσιάζει υψηλή μεταδοτικότητα μεταξύ των παιδιών. Γι’ αυτό η 
προληπτική αγωγή είναι απολύτως απαραίτητη, ιδιαίτερα στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Όμως, η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική και μετά το 
τέλος μιας αντιφθειρικής αγωγής για την αποφυγή επαναμόλυνσης.
Head lice (Pediculus humanus capitis) are commonly found in young ages and demonstrate high transmissibility among children. Therefore, 
prevention is absolutely necessary, especially at the beginning of each school year. However, prevention is equally important after an anti-lice 
treatment to avoid recontamination.
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CODE: 31238 | ℮ 150 ml | 5.07 fl oz 
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Κύρια συστατικά | Main ingredients
Βρώμη Oat  |  Λάδι ελιάς* Olive oil* |  Χαμομήλι Camomile  |  Φασκόμηλο Sage  |  Βουτυρόσπερμο (καριτέ) Shea butter 
(karité)  |  Έλαιο τζοτζόμπα* Jojoba oil* |  Έλαιο αβοκάντο* Avocado oil* |  Αλόη* Aloe vera* | Ηλιέλαιο* Sunfl ower oil*  
Κόκκινο σταφύλι* Red grape* |  Γλυκύριζα* Licorice* |  Πικρόξυλο Quassia  |  Πανθενόλη (προβιταμίνη Β5) Panthenol 

(provitamin B5)  |  Βιταμίνη Ε Vitamin E  |  Σύμπλεγμα βιταμινών E+C+F Vitamin complex E+C+F  |  Μέλι* Honey* 
Κερί μελισσών  Beeswax  |  Ξύδι Vinegar  |  Οξείδιο ψευδαργύρου Zinc oxide  |  Αλλαντοΐνη Allantoin
Καρνοσίνη Carnosine  |  Φωτοσταθερά φίλτρα ευρέος φάσματος Photostable broad spectrum fi lters

www.macrovita.gr

Discovering the science of nature

Macrovita Offi  cial       macrovita.offi  cial

MACROVITA S.A. | GREECE
8 Pavlou Mela Str., 14342 N. Philadelphia
T. +30 210 25 23 380, F. +30 210 25 11 294
E-mail. info@macrovita.gr
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*Bιολογικής καλλιέργειας | *Organically cultivated


