
#Εξειδικευμένες θεραπείες    #Καινοτόμες μέθοδοι    #Φυτικές & Organic θεραπείες   

#Κορυφαία προϊόντα     #Πιστοποιημένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 

 
 

 

Ομορφιά και Ευεξία στο κέντρο της Αθήνας 

Το κέντρο αισθητικής Αγγελάκη παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες αισθητικής  

προσώπου και σώματος, υπηρεσίες αδυνατίσματος, αποτρίχωσης και ευεξίας.  

Συνδυάζοντας πολυετή εμπειρία, αποτελεσματικές μεθόδους και κορυφαία προϊόντα  

δημιουργούμε την ιδανική θεραπεία για κάθε περίπτωση στοχεύοντας στο καλύτερο  

δυνατό αποτέλεσμα. 

Για εμάς η αφοσίωση είναι το παν. 

Αφιερώνουμε χρόνο και ενέργεια για κάθε πελάτη μας ξεχωριστά. 

Επιτυχία για εμάς, πέραν της αποτελεσματικότητας των θεραπειών, είναι  

η συνεχής εμπιστοσύνη και ικανοποίηση των πελατών μας.  

Η ομορφιά δεν είναι θέμα τύχης. 

Στόχος μας είναι, με τα σωστά βήματα, την σωστή περιποίηση και φροντίδα  

να αναδείξετε τον πιο όμορφο εαυτό σας. Απολαύστε μια αναζωογονητική εμπειρία  

ομορφιάς και ευεξίας στο κέντρο της Αθήνας. 

Experience beauty and wellness by professionals 

Αγγελάκη Αισθητική 
 

28ης Οκτωβριου 56 (1ος όροφος) 106 82  Αθήνα  

210 8226796 – 210 8220993  

www.aggelaki.gr   info@aggelaki.gr 

Πάνω από 46 χρόνια στον χώρο της αισθητικής έχουμε χτίσει και συνεχίζουμε να 

συντηρούμε μία καθαρή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. 
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Ποιοι είμαστε 

 

Η Αγγελάκη Αισθητική πορεύεται μαζί σας από το 1973, με συνέπεια, υπευθυνότητα και γνώμονα 

τον σεβασμό προς τον πελάτη και την επιστήμη της αισθητικής.  

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες σε έναν χώρο καθαρό και 

άρτια εξοπλισμένο. Στο κέντρο μας έχετε προσωπική επαφή και επικοινωνία με την αισθητικό 

σας ή την γιατρό και συνεχή παρακολούθηση κι εξυπηρέτηση. Μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα 

για όποιο θέμα σας απασχολεί. 

 

Στον χώρο μας θα συναντήσετε εξειδικευμένες και εξατομικευμένες θεραπείες αισθητικής, αδυνα-

τίσματος, αποτρίχωσης και ευεξίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.  

Η  πολυετή εμπειρία μας στον τομέα της αισθητικής σε συνδυασμό με την επιλογή κορυφαίων 

προϊόντων και πιστοποιημένων μηχανήματων τελευταίας τεχνολογίας έχουν σαν αποτέλεσμα την 

μέγιστη απόδοση των θεραπειών.  

 

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε προέρχονται από κορυφαίες εταιρείες και έχουν επιλεχθεί τό-

σο για την ποιότητα τους όσο και την υψηλή περιεκτικότητά τους σε ενεργά συστατικά ώστε να 

προσφέρουν και να συντηρούν το αποτέλεσμα που θέλουμε.  

 

Ο χώρος μας ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τα βότανα και τα αιθέρια έλαια στον τομέα της αισθη-

τικής. Έχοντας εντρυφήσει και σε εναλλακτικές μεθόδους αισθητικής προσφέρουμε φυτικές και 

organic θεραπείες για τους λάτρεις των φυσικών θεραπειών ομορφιάς και ευεξίας. 

Ο χώρος μας συνεργάζεται με καταρτισμένους γιατρούς και πλαστικούς χειρουργούς και προ-

σφέρει αποτελεσματικές επεμβατικές θεραπείες στον τομέα της αισθητικής. 
 

 

Ενημερωνόμαστε συστηματικά για νέες μεθόδους και τεχνικές και εξελίσσουμε τις γνώσεις μας 

στους τομείς αισθητική, αδυνάτισμα, αποτρίχωση, ομορφιά και ευεξία για να μπορούμε να σας 

εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
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Η ιδρύτρια του ινστιτούτου αισθητικής Αγγελάκη - Εύα Αγγελάκη 

 

Η Εύα Αγγελάκη τελείωσε τις σπουδές αισθητικής το 1973, στο Παρίσι Universite de Beaute de 

Paris Ecole Proffecionelle de soins Esthetiques και Bοτανοθεραπεία στην Λιουμπιάνα της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας.  

Τελείωσε σπουδές μακιγιάζ, στην σχολή Carole Franck στην Γαλλία και κέρδισε το 1ο βραβείο σε 

διαγωνισμούς μακιγιάζ που έλαβαν χώρα, στην Ελλάδα άλλα και το εξωτερικό.  

Μαθήτευσε δίπλα στον γιατρό Γ. Καραμπέτσο, εμβαθύνοντας στον βελονισμό, τους μεσημβρι-

νούς και τα βελονιστικά τους σημεία, στο πρόσωπο και στο σώμα. 

Πήρε ειδίκευση στην ηλεκτρική αποτρίχωση. 

Ίδρυσε σχολή μακιγιάζ, χρωματικής ανάλυσης, image making και διαιτολόγια (όπου και δίδασκε) 

από την οποία αποφοίτησαν, καταξιωμένοι ως σήμερα επαγγελματίες. 

Συνέβαλε ενεργά στην δημιουργία ενός ενιαίου πανελλαδικού συλλόγου, επαγγελματιών αισθητι-

κών και επί σειρά ετών διετέλεσε αντιπρόεδρος του συλλόγου.  

Έχει λάβει δύο βραβεία από τον σύλλογο των αισθητικών για την συνεισφορά της στην αισθητική 

και στον σύλλογο των αισθητικών. 

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό τηλεοπτικών εκπομπών με θέμα την ομορφιά, την αισθητική, 

το αδυνάτισμα κ.α. 

Είναι η πρώτη αισθητικός, που εισήγαγε τα βότανα σε θεραπείες αισθητικής και προσέγγισε την 

αισθητική και με εναλλακτικές και φυσικές μεθόδους.  

Experience beauty and wellness by professionals 

Είπαν για εμάς... 

Δεν υπάρχουν λόγια για τον επαγγελματισμό, την εμπειρία και την παιδεία της κας Ευας κι όλης 

της ομάδας της. Αισθητική με πραγματική αίσθηση του ωραίου, με ουσιαστική φροντίδα για τον 

άνθρωπο. Top. - Κωσταντίνα 

Ένα από τα πιο σοβαρά και επαγγελματικά κέντρα αισθητικής. - Αγγελική 

Ευγενικό προσωπικό, ωραίο περιβάλλον η κα Αγγελάκη πολύ έμπειρη κ τέλεια ενημερωμένη σε 

ότι εφαρμόζει πραγματικά νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ναό χαλάρωσης. - Ελίνα 

Όμορφο περιβάλλον, όμορφοι άνθρωποι, πολύχρονη πείρα, εξυπηρέτηση. Χώρος ευεξίας,  

χαλάρωσης, για πρόσωπο και σώμα. Θεραπείες προσώπου και σώματος με προϊόντα πρώτης 

ποιότητας. Σίγουρα αποτελέσματα. - Θέα 



Οι θεραπείες μας 

 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

 

Καθαρισμός προσώπου 
Βαθύς Καθαρισμός Προσώπου 
Καθαρισμός προσώπου για ευαίσθητα/νεανικά δέρματα 
Εξειδικευμένος βαθύς καθαρισμός για προβληματικά δέρματα - Θεραπεία Ακμής 
Diamond dermabression - Δερμοαπόξηση με διαμάντι 

Ενυδάτωση προσώπου 
Hydradermie GUINOT 
HydraZen   

Ανόρθωση – Σύσφιξη προσώπου 
Guinot Hydradermie Lift 
Liftosome 
Ultratherm 3D Lifting (Τεχνολογία HIFU) – Αναίμακτο λίφτινγκ προσώπου 
Firm treatment - Σύσφιξη προσώπου 
Rejuvance  

Ανάπλαση – Αντιγήρανση - Λείανση ρυτίδων 
Φωτοανανέωση IPL 
Soft laser 
Aντιγήρανση προσώπου Endermolift - LPG Antiwrinkle treatment 
Age Summum 

Λάμψη-Πανάδες-Λεύκανση 

Οξέα φρούτων 

Θεραπεία Beaute Neuve - Hydrapeeling 

Θεραπείες ματιών  

Eye Logic treatment - Eye Logic Lift treatment: 

LPG Eye Lift treatment 

Θεραπείες λαιμού – ντεκολτέ 

Hydradermie Delux GUINOT 

Θεραπεία λαιμού - ντεκολτέ με υπέρηχους. 

Delux θεραπείες 

Θεραπεία προσώπου με υπέρηχους. 

Diamond dermabression Delux 

Guinot DeLux 

Μεσοθεραπεία προσώπου. 

Phytopeeling Therapy 

Μακιγιάζ – Tatoo - Βλεφαρίδες 

Φρύδια - Σχηματισμός φρυδιών - Ημιμόνιμο Μακιγιάζ Φρυδιών με φυτικές βαφές (Tatoo) 

Βλεφαρίδες - Βαφή - Extension 

Μακιγιάζ - Μακιγιάζ πρωινό/βραδινό - Μακιγιάζ Νύφης 

 

 



Οι θεραπείες μας 

 

ΣΩΜΑ 

 

Αδυνάτισμα ολικό – τοπικό 

LPG 

Ultraslim Body Shape  

Body shape – Ηλεκτροδιέγερση 

Trans slim body 

Lymph Detox μασάζ 

Lipomassage χειρός 

 

Καταπολέμηση κυτταρίτιδας   

LPG - Cellulite Deffuse  

Cellulite μασάζ 

Lymph Detox μασάζ 

 

Σύσφιξη 

Τechnispa BodyFirm 

Ultratherm Body Lifting (Τεχνολογία HIFU)  

MULTI TONING 

TRANS Firm- PR  

HUBER LPG – Human Body Equalibrator 

 

Body Shape Makeover 

HUBER LPG & LPG Lipomassage - ολοκληρωμένο πρόγραμμα αδυνατίσματος, λιποδιάλυσης 

αποτοξίνωσης και σύσφιξης. 

 

SPA - ΕΥΕΞΙΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

 

Αρωματοθεραπεία με αιθέρια έλαια 

Aromatic Guinot 

Λεμφικό μασάζ προσώπου 

HydraZen - Ενυδάτωση προσώπου   

Firm treatment - Σύσφιξη προσώπου 

Rejuvance  

 

ΣΩΜΑ 

 

Χαλαρωτικό μασάζ με αιθέρια έλαια 

Ολιστικό μασάζ με αιθέρια έλαια 

Ινδικό μασάζ πλάτης  

Reflexology – Ρεφλεξολογία 

Lymph Detox μασάζ 

SPA Μασάζ με απολέπιση και μάσκα 

SPA θαλασσοθεραπεία με φυσικό μεσογειακό αλάτι και φύκια 

Μασάζ με ζεστές πέτρες 

Μασάζ με πουγκιά βοτάνων 



Οι θεραπείες μας 

 

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ  

 

Μόνιμη Αποτρίχωση με λέιζερ 4ης γενιάς  - Αλεξανδρίτης/Διοδικό/NDYag 

Αποτρίχωση με κερί 

Ηλεκτρική – ριζική αποτρίχωση 

 

 

ΑΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ  

 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

Καθαρισμός προσώπου 

Θεραπεία ακμής - μείωση λιπαρότητας 

Δερματική αποτοξίνωση & οξυγόνωση 

Ενυδάτωση προσώπου – Ανανέωση 

Αντιγήρανση για τον άντρα  

 

ΣΩΜΑ 

Αδυνάτισμα ολικό/τοπικό 

Σύσφιξη σώματος 

 

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ 

Αποτρίχωση με λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας 

Αποτρίχωση με κερί 

 

SPA - ΕΥΕΞΙΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

Αρωματοθεραπεία με αιθέρια έλαια 

Aromatic Guinot 

Λεμφικό μασάζ προσώπου 

HydraZen - Ενυδάτωση προσώπου   

Firm treatment - Σύσφιξη προσώπου 

Rejuvance  

 

ΣΩΜΑ 

Χαλαρωτικό μασάζ με αιθέρια έλαια 

Ολιστικό μασάζ με αιθέρια έλαια 

Ινδικό μασάζ πλάτης  

Reflexology – Ρεφλεξολογία 

Lymph Detox μασάζ 

SPA Μασάζ με απολέπιση και μάσκα 

SPA θαλασσοθεραπεία με φυσικό μεσογειακό αλάτι και φύκια 

Μασάζ με ζεστές πέτρες 

Μασάζ με πουγκιά βοτάνων 



 

Οι συνεργασίες μας έχουν ως βάση την εμπιστοσύνη  

και ως κοινό παρονομαστή 

το ακόρεστο πάθος να προσφέρουμε  

τις καλύτερες υπηρεσίες  

στους πελάτες μας. 

 

 

Experience beauty and wellness by professionals 

Αγγελάκη Αισθητική 
 

28ης Οκτωβριου 56 (1ος όροφος) 106 82  Αθήνα  

210 8226796 – 210 8220993  

www.aggelaki.gr   info@aggelaki.gr 

http://www.aggelaki.gr
http://www.aggelaki.gr
http://www.aggelaki.gr
http://www.aggelaki.gr
http://www.aggelaki.gr
http://www.aggelaki.gr

