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nails





καλλυντικά

MADE IN ITALY
Μια από τις πιο εμπορικές βαφές μαλλιών στον κόσμο, σας υπόσχεται χρώμα ζωντανό και 
πλούσιο σε βιταμίνες. Η Rica λανσάρει τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών Fix Styling που 
ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς του είδους του.  

Μεγάλη επιτυχία έχουν τα είδη αποτρίχωσης της και οι πολλές και διαφορετικές επιλογές στο 
μέλι κάνουν κάθε φορά την απόφαση σας πιο δύσκολη.
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aromatherapy 

oils



Παρακολουθήστε τα σεμινάρια μας στο εκπαιδευτικό κέντρο της Relia Trading και επωφεληθείτε τα πολύ ελκυστικά 

πακέτα με απονομή ειδικού διπλώματος από την LCN Γερμανίας και AKZENTZ Καναδά!

24nail academy

REL IA  NA I L  ACADEMY
Τα σεμινάρια εκμάθησης τεχνητών νυχιών και μανικιούρ - πεντικιούρ, σε όλες τις μεθόδους LCN και AKZENTZ 
soak off gels, είναι ανανεωμένα, σύγχρονα, με έμπειρους εκπαιδευτές και σας δίνουν την ευκαιρία να ξεκινήσετε 
σήμερα μια νέα καριέρα. Στη Relia Nail Academy δεν προσφέρουμε απλά τα προϊόντα, προσφέρουμε και τη 
γνώση για να τα χρησιμοποιείτε σωστά. 

nail academy23









DERMAL ROLLER SR TM (Επιδερμικός Κύλινδρος Μεσοθεραπείας)
φhiderma Cosmeceuticals
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dermal roller 

φhiderma

Διαδερμική εισχώρηση, θεραπεία με Μικροβελόνες 
Η επιστήμη. Η ομορφιά. Η καινοτομία.

Η Prollenium® είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη προϊόντων αντι-γήρανσης που παρέχουν ορατά και μόνιμα 
αποτελέσματα για υγιέστερη, νεανική επιδερμίδα. Οι συνεργασίες της με κορυφαίους δερματολόγους, έχουν 
συμβάλει στην ανάπτυξή τους από κλινικά δοκιμασμένα προϊόντα, τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά και 
κατάλληλα για όλους τους τύπους δέρματος.
Η σειρά των προϊόντων της φhiderma® περιλαμβάνει ορούς τοπικής χρήσης, λύσεις βιο-αναζωογόνησης, 
κύλινδρους μεσοθεραπείας Dermal Roller SRTM και ειδικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τόσο στο σπίτι όσο και για επαγγελματική χρήση.

Επίσης η φhiderma® Cosmeceuticals έχει κατασκευάσει ειδικά κοκτέΐλς  όπως το Lypoless Localized weight 
loss Kit και το SR Cellulite & Skin Rejuvenation Kit τα οποία είναι εξειδικευμένα διαλύματα σχεδιασμένα για χρήση 
με τα Dermal Rollers™.

3.
ενέσιμα
εμφυτεύμα

dermal roller
φhiderma3.
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MADE IN ITALY
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OZONE OXYGEN THERAP



Electro-mesotherapy Treatment

Infus on™

V I O R A
R e v e a l i n g  y o u r  p o t e n t i a l

User manual
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D A L E S A U N A
WELLBEING, WELL DESIGNED, WELL LOOKED AFTER















by





CARDIOVASCULAR:  
cross trainers - the arc trainer series 

διάδρομοι
 ποδήλατα & steppers

reaction training



















D A L E S A U N A
WELLBEING, WELL DESIGNED, WELL LOOKED AFTER

OZONE OXYGEN THERAP

MADE IN ITALY

professional hair treatments
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	1 -15 RELIA TRADING CATALOGUE 21x21cm
	18-29 RELIA TRADING CATALOGUE 21x21cm
	30-51 RELIA TRADING CATALOGUE 21x21cm
	52-73 RELIA TRADING CATALOGUE 21x21cm
	74-97 RELIA TRADING CATALOGUE 21x21cm
	98-125 RELIA TRADING CATALOGUE 21x21cm
	126-131 RELIA TRADING CATALOGUE 21x21cm
	132-133 RELIA TRADING CATALOGUE 21x21cm
	134-152 RELIA TRADING CATALOGUE 21x21cm



