
The skin’s science



е водеща гръцка компания, която

разработва, произвежда, предлага и 

разпространява дерматологични продукти чрез 

фармацевтичния дистрибуторски канал.

FREZYDERMе основана през 1986 г. от 

AnastasiosAnastasiou и е семеен бизнес със

силни ценности.

Днес компанията се ръководи от 

синовете на основателя - Ioannis и Efthymios

Anastasiou.
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За разработване на ИНОВАТИВНИ

продукти, които отговарят на 

най-строгите фармацевтични стандарти и

ПОДОБРЯВАТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА 

ХОРАТА

Визия на бранда
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СУРОВИНИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНО НИВО

със 100% чистота се използват във всички

продукти, за да гарантират безопасност и 

ефективност

СИНЕРГИЯ

между дерматологичната грижа и 

фармацевтичното лечение

Принципи на бранда
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ISO CERTIFICATIONS

ΒS EN  ISO 13485: 2016 DECISION ΔΥ8Δ/Γ.Π.ΟΙΚ/1348/2004

ΒS EN ISO22000: 2018 

ΒS EN ISO9001: 2015 

ΒS EN  ISO 22716: 2007

The skin’s science



The skin’s science

Награди

FREZYDERM е многократно награждавана компания, която се класира на върха в 

престижни състезания и печели признания от уважавани институции в индустрията за 

красота и козметика, както на национално, така и на международно ниво. 

Списъкът с основните награди включва:

PRODUCT AWARDS: за ефективни и иновативни формули, водещи до 

висококачествени продукти. 

PACKAGING AWARDS: за модерен дизайн и иновативна опаковка

CORPORATE  AWARDS: посочените награди са само малка извадка от многобройните

постижения на компанията:
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ProductPortfolio



When sun protection meets

cosmetic pleasure

50+

Слънцезащитен крем 

за лице с цвят и

кадифено матово 

покритие с много 

висока защита.

Sun Screen Color 

Velvet Face SPF 

50+

Слънцезащитен крем 

за лице за много 

висока защита, с 

кадифена текстура и 

матово покритие.

Sun Screen

Velvet Face SPF 

50+

50ml

50+ 50+

Infant Sun 

Care SPF 50+

Слънцезащитна

емулсия за лице и тяло

за кърмачета. Много 

висока защита. Само с 

естествени филтри.

100ml

50+

Sea Side Dry 

Mist SPF 50+

300ml

Слънцезащитен

спрей – мист за лице 

и тяло, подходящ за 

деца, тийнейджъри и 

възрастни. Не мазен.

Прозрачен 

слънцезащитен

спрей за лице и тяло

с много висока

защита.

Sun Screen

Invisible Spray 

SPF 50+

200ml

50+

50ml



Hydration & protection  

from insect bites

Crilen
Crilen Emulsion

50ml &

125ml

Овлажняваща емулсия с 

репелентно действие срещу

насекоми.

Безопасен за цялото

семейство.

Crilen Adult Plus

125ml

Подобрена, овлажняваща

защитна емулсия без мирис, 

обогатена с подходяща

комбинация от активни съставки, 

които държат насекомите далеч

от откритите части на тялото.

Crilen Roll Ball

125ml

Специално проектирана

опаковка с топка с голям

диаметър за лесно и бързо

нанасяне. Овлажнява и 

омекотява кожата и предпазва

от насекомите откритите части 

на тялото.



Mild Wash Liquid, pH 7

200ml

Нежна почистваща

емулсия за всеки тип 

кожа. Лице - тяло.

Integrated face  

and body care

De-Make Up 4 in 1

200ml

4 в 1 почистващо мляко. 

За лице, шия и очи.

Подходящо и за

водоустойчив грим.

Moisturizing Plus Cream

50ml

Интензивен овлажняващ

крем с богата, немазна

текстура. Лице – шия. 30г+

Moisturizing Rich Cream

50ml

Богат хидратиращ крем за 

зряла и суха кожа.

Лице - шия. 45г+

Revitalization Hydrogel  Eye 

Patch

Лепенки за очи за уморена 

и деликатна кожа на 

зоната около очите.

4 pairs,

8 eye patches



Integrated face  

and body care

Eye Cream

15ml

Реконструктивно и 

коригиращо действие за 

всяка възраст.

Anti-Wrinkle Rich  Day 

Cream

50ml

Дневен крем против 

бръчки със стягащ и 

лифтинг ефект.

Лице - шия. 45г+

Anti-Wrinkle Rich  Night 

Cream

50ml

Нощен крем против 

бръчки със стягащ и 

лифтинг ефект.

Лице - шия. 45г+

Instant Lifting

15ml

Незабавен лифтинг серум 

за лице за лифтинг и 

омекотяване на бръчките.

Micellar water 

200ml

Активна мицеларна вода за 

много дълбоко почистване, като

същевременно осигурява силна

хидратация, анти-стареене и 

защита срещу замърсяване. 



Micellar Water

200ml

Успокояващо решение, 

което възстановява

жизнеността на кожата

при акнеична кожа. 

Без алкохол.

The alternative  

treatment of acne-prone skin

Active Foam Plus

150ml

Гел за локално

приложение и 

бързо действие при 

пъпки.

15ml50ml

Total Control

Крем за пълно и 
интегрирано
лечение на 
симптомите на акне. 
Матов ефект.

Почистваща пяна за 
мазна и
предразположена към
акне кожа. Намалява
омазняването.

Spot Care Gel

Ексфолиращ гел за 

лице. Отпушване на 

порите и 

изглаждане на 

кожата с акне.

Peeling Gel

50ml

Течен почистващ

продукт за мазна и 

акнеична кожа. 

Намалява мъртвите

клетки.

Active cleanser

200ml



Hair Force Shampoo 

Women

Unique care  

for healthy, beautiful hair

200ml

Тонизиращ шампоан за 
коса за мъже. 
Намалява косопада и 
засилва растежа на 
косата.

Hair Force Shampoo 

Men

200ml

Тонизиращ шампоан за 
коса за жени. Лечение 
за косопад и укрепване
на косата.

200ml

Шампоан против 
мазен пърхот.

Antidandruff 

Shampoo

100ml

Лосион за 
профилактика и 
лечение на косопад за 
мъже и жени.

Hair Force Lotion 

Extra

200ml

Шампоан против 
себореен дерматит и 
омазняване.

Sebum Control 

Shampoo



Comprehensive  

oral hygiene

Black & Polish

Toothpaste

Паста за зъби за 

избелване и 

полиране

75ml

Instant Whitening  

BlueToothpaste

Незабавна избелваща

паста за зъби, която на 

момента неутрализира

обезцветяването и 

жълтите петна.

75ml

Plaque & Tartar 

Toothpaste

75ml

Паста за зъби

против зъбна плака, 

зъбен камък, 

кариес.

Plaque & Tartar 

Mouthwash

Флуоридна вода за 

уста срещу зъбна

плака, зъбен камък, 

кариес.

250ml

Sensitive Teeth 

Toothpaste

Паста за чувствителни

зъби. Допринася за 

намаляване на зъбния

дискомфорт.

Sensitive Teeth 

Mouthwash

Флуоридна вода за 

уста, която допринася

за намаляване на 

зъбния дискомфорт.

75ml

250ml




