


H εταιρεία Kybella ιδρύθηκε  το 1990 με σκοπό να 
καλύψει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου 
επαγγελματία που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
αισθητικής.  Αποκλειστικές συνεργασίες με 
κορυφαίους κατασκευαστές μηχανημάτων και με  
πρωτοπόρους διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους 
καλλυντικών, καθιστούν την Kybella μια από τις 
πλέον αξιόπιστες εταιρείες στον χώρο.
 
Φιλοσοφία μας είναι να λειτουργούμε με 
επαγγελματισμό και σεβασμό απέναντι σε         
βασικές αξίες όπως Ποιότητα και Αξιοπιστία. Επίσης, 
σε μια εποχή όπου η φράση «οικονομική κρίση» 
κυριαρχεί, σκοπός μας είναι η εξοικονόμηση 
δαπανών χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των 
υπηρεσιών και προϊόντων μας!
 
Παράλληλα, ανανεώνουμε τις σχέσεις μας  με 
υφιστάμενους και νέους πελάτες φέρνοντας τους 
κοντά σε  νέα προϊόντα ή νέες τεχνολογίες και  
μοναδικές προσφορές  που  θα τους βοηθήσουν 
να αναπτύξουν το πεδίο των εργασιών τους με τον  
καλύτερο και  αποδοτικότερο τρόπο.

Τελος, είμαστε πάντα κοντά στις φοιτήτριες 
αισθηιτκής με ειδικές τιμές και πακέτα προσφορών!



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 

Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος . Αποτέλεσμα πολύχρονης πείρας 
και έρευνας στον σύγχρονο τομέα της κοσμετολογίας . Ενεργά συστατικά παρμένα από την 
βοτανολογία  και την θάλασσα 
 
Μέσα στην οικονομική κρίση που βιώνουμε καθημερινά η Κybella σας  προτείνει τα καλλυντικά 
Norim. Tα Νοrim μπορoύν να θεωρηθούν ως μία πολύ έξυπνη λύση για την επαγγελματία 
αισθητικό που μειώνει το κόστος της λειτουργίας του χώρου της, χωρίς αυτό να επηρεάσει την  
ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει.



Ποιοτητα που δεν κοστιζει
Προϊόντα υψηλής ποιότητας κατασκευασμένα βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών  και  
δερματολογικά ελεγμένα. Η  άριστη ποιότητα των προϊόντων συνδυάζεται άψογα με το χαμηλό 
κόστος αγοράς τους.   
 
Μεγαλη Ποικιλια
Η γκάμα των προϊόντων της «bαbaria» καλύπτει όλες τις πιθανές ανάγκες για περιποίηση 
προσώπου και σώματος. Kρέμες προσώπου και σώματος, αφρόλουτρα, πίλινγκ, είδη     
περιποίησης μαλλιών, προϊόντα αντι-ηλιακής προστασίας  κά.



Ομορφιά, 
χρώμα, 
στιλ, μόδα, 
τελειότητα !!

To μακιγιάζ 



Αμερικανικά κορυφαία προϊόντα ποιότητας 
Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Ημιμόνιμου  τζελ .

 Colour Gels 
Προϊόντα  μανικιούρ &  πεντικιούρ 

Αν ζητάς το  τέλειο αποτέλεσμα έλα  στο 
επίπεδο των  Astra Nails 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΣΜΩΣΗΣ - PEEL OFF 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Οι μάσκες τύπου peel o�  είναι ελαστομερή 
φυσικής προέλευσης ικανές  να προσαρμόζονται  
στην επιφάνεια του δέρματος (προσώπου ή 
σώματος) με ευεργετικά αποτελέσματα για 
αναζωογόνηση και συντήρησή του. 
 Η συνεκτική επιφάνεια που σχηματίζουν , 
τονώνει την κυκλοφορία του αίματος στο 
αγγειακό δερματικό σύστημα και ενυδατώνει το 
δερματικό ιστό. 

12 
Διαφορετικά είδη για αντιμετώπιση

διαφόρων προβλημάτων της 
επιδερμίδας 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΡΩΝ 
 
• Botox 
• Υαλουρονικό 
• Κολλαγόνο
• Αζουλίνη
• Βιταμίνη C
• Σπιρουλίνα
• Χρυσός 
• Lift
• Ελαστίνη 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ  ΙΤΑΛΙΚΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ  



ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΑΣ  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΦΙΡΜΕΣ…

Καινοτόμα Μηχανήματα υψηλής ποιότητας που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σε ανταγωνιστικές τιμές. 
Πλήρης γκάμα προϊόντων για εξοπλισμό ινστιτούτου. Προϊόντα λειτουργικά αξιόπιστα με μεγάλη 
διάρκεια.

• Βασική γραμμή
• Νext –Fit Line
• Spa Line  
 

Ειδικές 
Προσφορές 

για φοιτήτριες 
και

 επαγγελματίες



ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ...



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ 

ΜΟΝΙΜΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

( ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ 
ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ, 

ΓΑΝΤΙΑ, ΒΑΜΒΑΚΙ, 
ΛΛΙΜΕΣ Κ.Α)



KYBELLA  COURSES 
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ 

Nails Course   - ΔΩΡΕΑΝ 

 
Μake - Up Course 

Σε συνεργασία με καταξιωμένους make-up Αrtists 
του εξωτερικού

 
Eξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια μασάζ 

Ρεφλεξολογία
Lomi—lomi Hawaii massage

Hot & cold Stone massage 
Relax aromatherapy massage  

 


