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Urbane Skin: Αυτός είναι ο απόλυτος προορισμός Ομορφιάς! 

Η εταιρεία Urbane Group δραστηριοποιείται στο χώρο των επαγγελματικών καλλυντικών προϊόντων ως 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο των διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων καλλυντικών        
Bio Jouvance Paris και EMA Clinical (Exclusive Medical Advancement) και στη δημιουργία, λειτουργία και 
διεύθυνση Μονάδων Ευεξίας & Spa, ανά την Ελλάδα.  

 

Πρωτοπόρος στην εύρεση λύσεων για την περιποίηση της επιδερμίδας προσώπου και σώματος η εταιρεία 
χαίρει της εκτίμησης και εμπιστοσύνης κορυφαίων επαγγελματιών, καταξιωμένων ιατρών και φημισμένων 
κέντρων Αισθητικής, Spas και Wellness.  

 

Προσηλωμένη στην φιλοσοφία της, «Savoir Faire - Beauté - Vivre!»*, η Urbane Group υπογράφει την παροχή 
υψηλού επιπέδου αισθητικής. Παράλληλα διακρίνεται για την τεχνογνωσία ως προς την διαδικασία επιλογής 
τεχνολογικά προηγμένων καλλυντικών προϊόντων, την καινοτομική προσέγγιση ως προς την επιλογή των 
μεθόδων και θεραπειών περιποίησης επιδερμίδας προσώπου και σώματος και τον επιτυχή συνδυασμό 
κλασσικής και μοντέρνας αισθητικής με σκοπό το τέλειο αποτέλεσμα.  

*η πραγματογνωμοσύνη της ομορφιάς και της ζωής.  

 

Bio Jouvance Paris & EMA Clinical (Exclusive Medical Advancement)  

Τα επαγγελματικά καλλυντικά προϊόντα αισθητικής Bio Jouvance Paris βασίζονται στην Κυτταροθεραπεία η 
οποία αποτέλεσε την έμπνευση για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη των θεραπειών της μάρκας, με 
σημαντικότερη ανακάλυψη αυτή της Κρυοθεραπείας. Παράλληλα, η μάρκα εφαρμόζει εξειδικευμένες 
πατενταρισμένες μεθόδους παρασκευής, όπως την κατοχυρωμένη θεραπεία Biogaphyt™, τη Γεμμοθεραπεία 
και την τεχνική “Live Cell” ζωντανών φυτικών βλαστοκυττάρων.  

 

Η σειρά EMA Clinical περιλαμβάνει προϊόντα αισθητικής ιατρικής, απολέπισης, οξέα (ΑΗΑ), επανόρθωσης, 
αποθεραπείας και ανάπλασης που εφαρμόζονται μετά από ήπιες αισθητικές επεμβάσεις προσώπου σε 
ιατρεία δερματολογίας και πλαστικής χειρουργικής.  

 

Τα προϊόντα Bio Jouvance Paris και EMA Clinical παρασκευάζονται στη Γαλλία και είναι γνωστοποιημένα 
στον Ε.Ο.Φ. Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται σε επαγγελματικές συσκευασίες για επαγγελματίες 
αισθητικούς, ινστιτούτα ομορφιάς, ιατρούς, Spas και Medical Spas. Παράλληλα, επιλεγμένα προϊόντα 
διατίθενται σε ειδικές συσκευασίας λιανικής.  

 

Urbane Skin: «Ο απόλυτος προορισμός ομορφιάς»  

Προσανατολισμένη στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών ομορφιάς η εταιρεία Urbane Group δημιούργησε 
το “Urbane Skin”, ένα πρότυπο κέντρο ομορφιάς, ευεξίας, Spa & Wellness, στην οδό Κανάρη 23, Κολωνάκι: 
τον απόλυτο προορισμό ποιοτικών υπηρεσιών ομορφιάς στο κέντρο της πόλης.  

 

Το “Urbane Skin” προχωρά ένα βήμα μπροστά μετεξελίσσοντας την περιποίηση της επιδερμίδας σε εμπειρία 
και τρόπο ζωής. Η εμπειρία χρόνων και η πολυμορφική συνεργασία με τους απόλυτους beauty experts, του 
επιτρέπουν να συνδυάζει μοναδικά την τεχνογνωσία της επιστήμης της ομορφιάς με την φιλοσοφία           
Skin: Care – Medi – Style και του σύγχρονου City spa.  

 

Καταξιωμένες αισθητικοί σε συνεργασία με έμπειρους beauty experts παρέχουν υπηρεσίες ομορφιάς σ’ ένα 
περιβάλλον spa 5 αστέρων στην πόλη. Η σύγχρονη προσέγγιση, η προσωπική εξυπηρέτηση, ο σεβασμός 
στην περιποίηση της επιδερμίδας και του σώματος και η τήρηση διεθνούς spa etiquette καθιστούν το 
“Urbane Skin” το απόλυτο Κέντρο Ομορφιάς στην Αθήνα. 


