
 

 

 

KOHO COSMETICS 

SLOGAN: The Euphoria of Body and Mind  

Corporate Κείμενα για Site  

 

Our Philosophy 

Όραμα. Πάθος. Δημιουργία. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά που συνθέτουν τη Koho 

Cosmetics.  Όταν πνεύμα, καρδιά, σώμα και βούληση συνεργάζονται αρμονικά, όλα είναι 

εφικτά. 

Με σεβασμό στη φύση και τις θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιόλαδου που αιώνες τώρα 

επιδρούν ευεργετικά στον άνθρωπο, η Koho Cosmetics εναρμονίζεται απόλυτα με τις 

σύγχρονες ανάγκες για ολοκληρωμένη περιποίηση και άμεσο αποτέλεσμα. Επιπλέον, η  

τεχνογνωσία, η επιστημονική κατάρτιση και το μεράκι των ανθρώπων της, συντέλεσαν στη 

δημιουργία πολυτελών καλλυντικών υψηλής ποιότητας από αγνά, παραδοσιακά υλικά με 

μοντέρνα, minimal εμφάνιση που εκπέμπει υψηλή αισθητική σε προσιτές τιμές.  

Κάθε σειρά της Koho Cosmetics αντιπροσωπεύει και μια διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα 

πνευματικό  ταξίδι που οδηγεί στην προσωπική ανακάλυψη  και την αναζήτηση της 

εσωτερικής ισορροπίας. 

 

Our  Story 

Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στον καθένα 

ξεχωριστά τη φροντίδα που χρειάζεται, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ταξιδέψει τις 

αισθήσεις του και να αναζωογονήσει σώμα και πνεύμα.    

 
Μας αρέσουν οι προκλήσεις. Γι’ αυτό επιδιώκουμε να ξεπερνάμε πάντα τον εαυτό μας με 
καινοτομίες που στοχεύουν σε ένα καλύτερο well-being. Δουλεύοντας σκληρά, με 
ενθουσιασμό και νέες ιδέες που εξελίσσουμε συνεχώς.  
Μέσα από τη βαθιά γνώση των ανθρώπων που αποτελούν την ψυχή της Koho Cosmetics,  
επενδύουμε συνεχώς για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τη δημιουργία καλλυντικών υψηλών 
προδιαγραφών με εξαιρετικό ελαιόλαδο από την καρδιά της Λακωνίας. 
 
Dry Oil Glitter Shades of Grey 
 

H απόλαυση των αισθήσεων σε όλες τις αποχρώσεις 

 
Κάθε γυναίκα είναι μοναδική. Εκπέμπει τη δική της λάμψη, προσδίδοντας τη δική της 
ταυτότητα.  
Το dry oil shades of Grey βασισμένο σε εξαιρετικό ελαιόλαδο αναδεικνύει τη λάμψη κάθε 
γυναίκας ενώ προστατεύει και θρέφει όλους τους τύπους δέρματος.  



 

 

 
Ταυτόχρονα όμως είναι πολλά παραπάνω! 
 Γιατί αγγίζει τις πιο κρυφές της επιθυμίες,  ζωντανεύοντας σκέψεις και φαντασιώσεις μέσα 
από την ασημένια του υφή και το σαγηνευτικό του άρωμα.  
Φωτίζει τις διαφορετικές αποχρώσεις που κρύβει κάθε γυναίκα, την προκαλεί να βιώσει κάθε 
της φαντασίωση ως μια νέα, προσωπική ανακάλυψη και να απολαύσει κάθε εμπειρία ως ένα 
καινούριο ταξίδι αισθήσεων. Είναι μια πρόσκληση σε μια τελετουργία που σκιαγραφεί τις 
πιο μυστικές επιθυμίες. 
Ζήστε τις στο έπακρο σε όλες τις αποχρώσεις! 
 
 
Dry Oil Bronzer Shine Together 
 
Λάμψη γένους θηλυκού 
 
Κάθε στιγμή έχει τη δική της λάμψη. Αυτή που της προσδίδετε. Προσθέστε λίγο από… 
χρυσό στις στιγμές σας και ξεδιπλώστε όλο το πάθος που σας χαρακτηρίζει. Το Dry Oil 
Bronzer Shine Together αποτυπώνει τη λάμψη που μεταδίδετε στο πέρασμά σας.  
Δώστε λάμψη και θρέψη στο δέρμα σας, νιώστε τα αρωματικά του έλαια να διαπερνάνε το 
σώμα σας και αφεθείτε σε μια αποπλάνηση αισθήσεων μέσα από το μεθυστικό του άρωμα 
εκχυλισμένο με μείγμα αμυγδάλου και σύκου. Και το σημαντικότερο, εμποτισμένο με όλες 
τις ‘χρυσές’ ιδιότητες του ελαιόλαδου.  
Μια μαγευτική, αισθησιακή διαδρομή ανοίγεται μπροστά σας. Βγείτε μπροστά, γοητεύστε, 
απολαύστε τις μικρές πολυτέλειες που σας αναλογούν! Αυτή είναι η δική σας στιγμή κι είναι 
πολύτιμη και λαμπερή όπως εσείς!  

 

 

Body Butter Amazing Love 

 

Ακαταμάχητη έλξη 

 
Το σώμα θυμάται. Αναμνήσεις, αρώματα, εικόνες. Όλα όσα αφυπνίζουν σώμα και πνεύμα 
γίνονται ένα και ταξιδεύουν μέσα από την μεταξένια υφή και το συναρπαστικό άρωμα του 
Body Butter Amazing Love. Η αφετηρία για μια εσωτερική ανακάλυψη στα πιο βαθιά 
«θέλω»! Εκεί που συναντιούνται οι αισθήσεις και ξυπνούν οι μνήμες. Εκεί που οι μυρωδιές 
προκαλούν ακαταμάχητη έλξη και αναδύουν ερωτισμό.  
Ανακαλύψτε τη βαθιά περιποίηση και ενυδάτωση, επιτρέψτε στο σώμα σας να υποδεχτεί μια 
βελούδινη εμπειρία. Να αγκαλιάσει την εσωτερική αρμονία και την αναζωογόνηση που του 
προσφέρεται απλόχερα, αποκτώντας την ίδια στιγμή, ελαστικότητα και υπέροχη αίσθηση 
δροσιάς!  
 

 

Body Lotion Hopelessly Romantic 

 

Βαδίζοντας σε ρομαντικά μονοπάτια 

 
Η ανάγκη για φροντίδα δεν τελειώνει ποτέ.  Το Body Lotion Hopelessly Romantic ‘παίζει’ 
στο σώμα σας με… ρομαντικές διαθέσεις, χαϊδεύοντας το, με τον πιο θεραπευτικό τρόπο. 
Αγνό ελαιόλαδο και ιχνοστοιχεία, είναι όλα προορισμένα για να χαρίσουν πρωτόγνωρη 
ευφορία, αναγεννώντας πνεύμα και σώμα, διατηρώντας απόλυτη ισορροπία μεταξύ τους. 
Αγγίξτε το δέρμα σας, φροντίστε το, βυθιστείτε στην υφή και το άρωμα του Body Lotion. 



 

 

Νιώστε τις αισθήσεις σας να ξεχειλίζουν από ρομαντισμό και ευχαρίστηση. Ταυτισμένο με 
κάθε γυναίκα που έχει φινέτσα, κομψότητα και τολμάει να δείχνει την ευαίσθητη πλευρά της.  
Απολαύστε τη ρομαντική εκδοχή σας και αυτές τις μικρές στιγμές φροντίδας που σας 
ανήκουν.  
Όταν εσείς το απολαμβάνετε, το απολαμβάνουν και οι άλλοι που σας αγγίζουν! 
 

 

 

 

 

Mist Unforgettable Moment  

 

Για τη γυναίκα που μένει αξέχαστη 
 
Ένα από τα στοιχεία που κάνει μια γυναίκα αξέχαστη είναι το άρωμά της! Αυτό που την 
χαρακτηρίζει, αφήνοντας το προσωπικό της στίγμα απ’ όπου περνάει. Η γυναίκα που έχει 
την ικανότητα να αιχμαλωτίσει τα βλέμματα μέσα σε μια στιγμή, μένοντας ανεξίτηλη στη 
μνήμη για πάντα.   
Το Mist Unforgettable Moment ενσωματώνεται με τον αέρα του θηλυκού που το φοράει, 
γίνεται ένα με το δέρμα και απελευθερώνει αρώματα που ξεσηκώνουν τις αισθήσεις 
προκαλώντας συναισθήματα πάθους και σαγήνης. 
Ένα άρωμα που αποτυπώνει όλη τη θηλυκότητα και την ακαταμάχητη γοητεία μιας 
γυναίκας που ξέρει να σαγηνεύει με την πρώτη ματιά.  
Δροσερό και προκλητικό, με παιχνιδιάρικες νότες αμύγδαλου, ξυπνάει πάθη και διάθεση για 
περιπέτεια.  
Γιατί αυτό που μετράει είναι οι στιγμές.  Βιώστε τις με όλο σας το ‘είναι’! Δείξτε τον 
δυναμισμό σας. Κατακτήστε αυτό που θέλετε. 
Γιατί είναι ωραία να αφήνεις πίσω σου… άρωμα γυναίκας! 

 

 

Scrub Romantic Break 
 

Μοναδικές στιγμές χαλάρωσης 

Οι καθημερινοί ρυθμοί αυξάνουν τους παλμούς. Αυτό που χρειάζεται ο οργανισμός είναι 

μικρές στιγμές χαλάρωσης που κατεβάζουν παλμούς και ανεβάζουν τη διάθεση. 

Απομονωθείτε από ήχους και σκέψεις. Ανακτήστε την επαφή με το σώμα σας, δώστε του 

όλα όσα του αξίζουν. Εναρμονίστε πνεύμα και σώμα και ανταμείψτε το γενναιόδωρα!   

Το Scrub Romantic Break προσφέρει ολοκληρωμένη περιποίηση, επαναφέροντας το δέρμα 

σας σε βάθος, χαρίζοντας απαλότητα και αναζωογόνηση από μέσα προς τα έξω.  Γιατί είναι 

κάτι παραπάνω από ένα Scrub!  Μια υπέροχη, εσωτερική περιπλάνηση. Μια αφορμή για την 

αναγνώριση των βαθύτερων πτυχών του εαυτού σας. 

Απολαύστε αυτή τη μοναδική διαδικασία συνολικής φροντίδας που βασίζεται στις πιο γερές 

βάσεις. Αυτές των θεραπευτικών χαρακτηριστικών του ελαιόλαδου που θωρακίζει το σώμα 

και συνοδεύει μια ακόμα ανεπανάληπτη εμπειρία. Και το πιο σημαντικό, σας υπενθυμίζει να 

φροντίζετε ό,τι πολυτιμότερο έχετε. Εσάς! 


