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Founder – Owner - Director
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α ήθελα να σας εμφυσήσω σε λίγες γραμμές τον
παλμό της εταιρείας μου, La vie en Rose, που
δραστηριοποιείται εδώ και τέσσερα χρόνια στο
χώρο των φυτικών καλλυντικών. Ξεκίνησα από μία ιδέα, με
αρκετή τόλμη, έχοντας γνώσεις από το τμήμα Χημείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά
κυρίως με γνώμονα τη μεγάλη μου αγάπη για τη γυναίκα,
δημιουργώντας τα πρώτα μου καλλυντικά στην κουζίνα του
σπιτιού μου. Με την υποστήριξη, αλλά κυρίως με την αγάπη
που μου ανταπέδωσε ο κόσμος, κατάφερα να αποκτήσω
εγκεκριμένο, με αρ. 91571, εργαστήριο από τον ΕΟΦ και
επιστημονική υπεύθυνη εμένα την ίδια. Επίσης μέσα στα
τέσσερα αυτά χρόνια η ζήτηση για δημιουργία καταστημάτων, τόσο σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, όσο και της
επαρχίας ήταν τόσο έντονη που αυτή τη στιγμή η La vie en
Rose διαθέτει πάνω από 10 καταστήματα σε Ελλάδα αλλά
και Κύπρο.

Προσωπικά δεν ξεχνάω ότι ξεκίνησα από την κουζίνα του
σπιτιού μου φτιάχνοντας τα δικά μου καλλυντικά και μόνο με
την αγάπη και την υποστήριξη του κόσμου, και κυρίως του
γυναικείου πληθυσμού, κατάφερα να πετύχω το όνειρο του
κάθε χημικού, που είναι η απόκτηση του δικού του
εργαστηρίου. Χρησιμοποιώντας βότανα όπως φούρφουρο,
γνωστό και ως βότανο της Παναγίας, βαλσαμόχορτο,
καλέντουλα, αγραμπελίθρα, φτέρη και αιθέρια έλαια όπως
τριαντάφυλλο, γεράνι, άρκευθο, τεϊόδεντρο, δημιουργούμε
στη La vie en Rose μοναδικές συνταγές. Τα αρώματα που
χρησιμοποιούμε δεν είναι τεχνητά αλλά προέρχονται από
τους θησαυρούς της Μάνης. Το σλόγκαν μας άλλωστε είναι:
«Η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης»,
κάτι που γίνεται άμεσα αντιληπτό, με το άνοιγμα και μόνο
της συσκευασίας, καθώς νομίζεις ότι ταξιδεύεις σε ένα λιβάδι
αισθήσεων και μοναδικών αρωμάτων.

Δραττόμενη της φράσης του Αϊνστάιν «Αν μια ιδέα στην
αρχή δεν φαίνεται τρελή δεν είναι καινοτόμος», δημιούργησα μια δική μου χημεία, την οποία μετονόμασα σε ψυχολογία
της ύλης. Με το ιδανικό «πάντρεμα» των συστατικών
συνέθεσα κρέμες από 100% φυσικά συστατικά, βότανα
Ταϋγέτου καθώς και από πολύτιμα εκχυλίσματα –
θησαυρούς της γης.

Πέρα από την ομορφιά, εγώ και η ομάδα των χημικών της La
vie en Rose, διοχετεύουμε μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας
στον τομέα της ανακάλυψης και της δημιουργίας καινοτόμων συνθέσεων με σκοπό την ανακούφιση των συμπτωμάτων που οφείλονται σε δερματοπάθειες, εκζέματα και άλλες
δερματικές παθήσεις. Η La vie en Rose είναι εδώ για να
τελειοποιήσει οποιαδήποτε ατέλεια με τη βοήθεια της φύσης
και των προϊόντων της.

Η La vie en Rose μη ξεχνώντας από που ξεκίνησε και
σεβόμενη τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε επιλέγει να
απασχολεί όσο περισσότερες Ελληνίδες και όσο περισσότερους Έλληνες επιστήμονες μπορεί, τόσο σε διοικητικές
θέσεις, όσο και για την επάνδρωση του εργαστηρίου της.

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο
Μέγαρο το 2ο Athens Business Women Forum για τις
γυναίκες που καινοτομούν, το οποίο συνδιοργανώθηκε από
το ΕΒΕΑ και την Περιφέρεια Αττικής. Υπό την αιγίδα του
Προέδρου της Δημοκρατίας, σε μια λαμπρή τελετή είχα την
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Εργαστήριο: Αγία Παρασκευή, Αγίου Ιωάννου 75Α ,
τηλ. 2169001313

Χαλάνδρι:
Αγίου ΒΑΡΝΙΚΟΣ
Γεωργίου 10, Α.Ε.
τηλ. 2106813135
Επωνυμία:

Exclusive Store: Αγία Παρασκευή, Αγίου Ιωάννου 76,
τηλ. 2106016513

Ναύπλιο: Πλαπούτα 13, τηλ. 2752023313

Πειραιάς: Κουντουριώτου 169-171, τηλ. 2104100313
Περιστέρι: Ξενοφώντος 17, τηλ. 2105733613
Κηφισιά: Γεωργίου Δροσίνη 11, τηλ. 2108082003

Άλιμος:
Παλαμηδίου
τηλ. 2168008077
Έτος
Ίδρυσης: 30,
1959

Κλάδος: Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)

Ηράκλειο Κρήτης: Οδός 1821, αρ. 6, τηλ. 2810229160

Διεύθυνση:
Βασ.Βετσοπούλου
Γεωργίου Α'102
2, 105 64 Αθήνα
Αλεξάνδρεια
Ημαθίας:
Τηλ.:Ξυλοφάγου
2103352400
Κύπρος:
Λάρνακα, Λιπέρτη 46, 0035796365911
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τιμή να βραβευτώ από τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ,
Κωνσταντίνο Μίχαλο, και την περιφερειάρχη Αττικής, ως η πλέον διακριθείσα επιχειρηματίας με
καινοτόμο δράση, τόσο σε επιστημονικό, όσο και σε
επιχειρηματικό επίπεδο.
Στόχος μου ως χημικός είναι να ξεπερνάω τον εαυτό
μου εκπλήσσοντας συνεχώς με νέα προϊόντα. Η
καινοτομία για την οποία βραβεύτηκα στο Ζάππειο
Μέγαρο είναι η πατέντα του μύκητα Kombucha ο
οποίος μετά από κλινικές μελέτες και δοκιμές ενσωματώθηκε σε ολόκληρη σειρά καλλυντικών προϊόντων. Η βράβευση αυτή λειτούργησε ως εφαλτήριο
για την ανακάλυψη τόσο νέων δραστικών συστατικών, όσο και πρωτοποριακών συνδυασμών για την
επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας των
προϊόντων μας.
Όλη αυτή η αγάπη που λαμβάνουμε καθημερινά, μας
ώθησε να δημιουργήσουμε φιλόξενους και ευχάριστους χώρους για να γνωρίσετε και να δοκιμάσετε
τα προϊόντα μας δια ζώσης, καθώς και να σας χαρίσουμε πολλά δείγματα κάθε φορά που επισκέπτεστε
κάποιον από αυτούς. Το Exclusive Store στην Αγία
Παρασκευή, στην Αγίου Ιωάννου 76, αποτελεί το
διαμάντι της εταιρείας μας καθώς έχει φιλοτεχνηθεί
με πολύ μεράκι. Το νέο μας κατάστημα στο Ναύπλιο
αποτελεί έναν πιο παραδοσιακό χώρο που διακοσμείται από πέτρα και ξύλο σε συνδυασμό με πολλά
μοντέρνα στοιχεία.
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