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οι καλλιτεχνικές συνεργασίες συνεχίζονται: μετά από τη 

Maison Kitsuné, τον Takashi Murakami και τη Super Mario Bros, η 

shu uemura art of hair γιορτάζει τα Χριστούγεννα του 2018 με την 

πιο απολαυστική, την πιο γκουρμέ συνεργασία! δύο υπέροχες 

εμπειρίες που συναντιούνται για να ξυπνήσουν όλες τις αισθήσεις: 

περιποίηση μαλλιών & σοκολάτα – ένα δίδυμο που μοιάζει να βγήκε 

κατευθείαν από τον παράδεισο. μια ακαταμάχητη χριστουγεννιάτικη 

συνεργασία με τον ξακουστό γαλλικό Οίκο σοκολατοποιίας La

Maison du Chocolat, δημιουργώντας μια συλλογή τόσο λαχταριστά 

όμορφη που κάθε καλοφαγάς θα έμπαινε στον πειρασμό να τη 

δοκιμάσει.

ο μοντέρνος χαρακτήρας του Τόκυο δίνει 

ζωηράδα στην παριζιάνικη κομψότητα

η πρωτοποριακή μάρκα από το Τόκυο που δίνει καλλιτεχνική νότα 

στο μακιγιάζ και στα μαλλιά συναντά την αβανγκάρντ δημιουργό 

γεύσεων από τη Γαλλία –τη La Maison du Chocolat. δύο κόσμοι 

συγχωνεύονται, με την ύψιστη γαλλική ζαχαροπλαστική να γλυκαίνει 

την τόλμη του Τόκυο και τον μοντέρνο χαρακτήρα του Τόκυο να δίνει 

ζωηράδα στην παριζιάνικη κομψότητα. φέτος τα Χριστούγεννα, οι 

shu uemura & La Maison du Chocolat προσφέρουν τη χαρά της 

απόλαυσης. μια ακαταμάχητη συλλογή, με ένα λαχταριστό νέο 

προϊόν με σοκολατένιο άρωμα. για το τέλειο χριστουγεννιάτικο 

δώρο. απολαύστε ανεύθυνα!

η τέχνη της σοκολάτας συναντά την 

τέχνη των μαλλιών 

όπως η shu uemura art of hair άλλαξε τα δεδομένα στον 

κόσμο της περιποίησης των μαλλιών λανσάροντας το 

πρώτο σαμπουάν καθαρισμού με έλαια, καινοτόμα 

προϊόντα, και looks με καλλιτεχνική ματιά, έτσι και η La

Maison du Chocolat έχει αλλάξει τα δεδομένα στον κόσμο 

της σοκολατοποιίας. η μάρκα δημιουργήθηκε πριν από 40 

χρόνια, φέρνοντας στη ζαχαροπλαστική τη γεμάτη 

ζωντάνια δημιουργικότητα. πηγή έμπνευσης αποτέλεσε το 

όραμα του ιδρυτή της, robert linxe, ο οποίος άλλαξε τον 

τρόπο που οι άνθρωποι γεύονται και απολαμβάνουν τη 

σοκολάτα. οι καινοτόμες γεύσεις και οι λαχταριστές 

λιχουδιές της La Maison du Chocolat ξεσήκωσαν τους 

ουρανίσκους μας ανυψώνοντας τα γλυκίσματα στο 

βασίλειο της γαστρονομίας· αποκάλυψαν τις αμέτρητες 

λεπτές διαφορές της σοκολάτας –κατά προτίμηση της 

μαύρης σοκολάτας– καλλιεργώντας μια εκλεπτυσμένη 

τέχνη της σοκολάτας à la francaise που, δικαίως, έχει 

αποκτήσει φανατικούς οπαδούς.



λαχταριστά μαλλιά:

η σοκολατένια χριστουγεννιάτικη συλλογή

Το

#1
σε πωλήσεις εμβληματικό 

προϊόν περιποίησης της

shu uemura art of hair

γίνεται λαχταριστό!

essence absolue

nourishing protecting oil 150ml

σας παρουσιάζουμε το shu uemura art 

of hair x  La Maison du Chocolat

essence absolue nourishing 

protecting oil –ένα έλαιο πολλαπλών 

χρήσεων που ενυδατώνει και θρέφει σε 

βάθος τα μαλλιά προστατεύοντάς τα· 

εμπλουτισμένο με κακάο, για μια 

πρωτοποριακή & λαχταριστή σοκολατένια 

εμπειρία. χάρη στο νέο, εξαιρετικά υψηλής 

συγκέντρωσης άρωμά της, η σύνθεση 

αναδύει σοκολατένιες νότες για μια 

μοναδική & πλούσια εμπειρία 

περιποίησης.

η σκόνη κακάο, συστατικό που αποκτάται 

μέσω αλληλέγγυου εφοδιασμού, είναι 

γνωστή για τις εξαιρετικές θρεπτικές 

ιδιότητές της: εξασφαλίζει θρέψη και 

λάμψη, ευνοώντας ταυτόχρονα την 

ανάπτυξη υγιών μαλλιών. ένα λαχταριστό 

σοκολατένιο άρωμα που αναπτύχθηκε σε 

συνεργασία με τη La Maison du Chocolat, 

σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση και 

ιδανικό για τα ξηρά, βαμμένα ή 

ταλαιπωρημένα μαλλιά.



cleansing oil shampoo 

gentle radiance cleanser 400ml

shu uemura art of hair x La Maison du Chocolat

cleansing oil shampoo gentle radiance cleanser: 

εμπλουτισμένο με εξαίσια συστατικά, το σαμπουάν 

αυτό παγιδεύει και απομακρύνει τους ρύπους και τα 

κατάλοιπα προϊόντων, αφήνοντας τα μαλλιά απαλά, 

λαμπερά, με ανάλαφρο φινίρισμα.



σοκολατένιο τελετουργικό περιποίησης:  

λαχταριστά μαλλιά στο κομμωτήριο

η πιο γκουρμέ εμπειρία στο κομμωτήριο. τώρα οι κομμωτές μπορούν 

να ακολουθήσουν μια πιο παιχνιδιάρικη προσέγγιση, δημιουργώντας 

ένα νέο υπέροχο & λαχταριστά σοκολατένιο πρόγραμμα περιποίησης 

μαλλιών. ένα μοναδικό τελετουργικό που θα τους φτιάξει τη διάθεση και 

θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους, 

χάρη στο ακαταμάχητα σοκολατένιο essence absolue protective oil της 

shu uemura art of hair:

απολαύστε τα πιο υπέροχα, λαχταριστά 

μαλλιά μετά από μια αξέχαστη εμπειρία
περιποίησης!

@shuuemura_artofhair

#shuuemura #shuartofhair

βήμα 1

εφαρμόστε το cleansing oil shampoo. ξεβγάλτε.

βήμα 2
επιλέξτε οποιαδήποτε μάσκα μαλλιών shu uemura, 

ανάλογα με την προτίμησή σας. 

αναμείξτε τη με 2 δόσεις της αντλίας του chocolate oil. 

εφαρμόστε και ξεβγάλτε.
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Άρτεμις Γκαραγκάνη, Group Product Manager, L'Oréal Hellas| Professional 
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tel.: +30 2106188 478| e-mail: artemis.gkaragkani@loreal.com 

https://www.instagram.com/shuuemura_artofhair/
https://www.instagram.com/explore/tags/shuuemura/
https://www.instagram.com/explore/tags/shuartofhair/


Η συλλογή Shu Uemura Art of Hair διατίθεται σε επιλεγμένα πολυτελή 

κομμωτήρια παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα θα τα βρείτε:


