
στο κέντρο του 
ενδιαφέροντός μας!

Εσείς...



Οι χώροι μας



Οι ειδικοί του Skin Center

Botox  Υαλουρονικό Οξύ Νήματα PDO

Λίγα λεπτά Botox.
Πολλά χρόνια νεότερη

Το πρόσωπό σας
στο κέντρο του ενδιαφέροντος

Ξετυλίγουμε 
το νήμα της νεότητας

Η θεραπεία με Botox είναι 
ιδανική για όσους επιθυμούν να 
μαλακώσουν την όψη κάποιων 

ρυτίδων έκφρασης στο μέτωπο και 
γύρω από τα μάτια. 

Ο τύπος ενέσιμου εμφυτεύματος 
με την πιο ευρεία εφαρμογή και 

τη μεγαλύτερη ασφάλεια είναι το 
Υαλουρονικό Οξύ. 

Η θεραπεία με Ανορθωτικά 
Νήματα απευθύνεται σε 
άτομα που επιθυμούν να 

καταπολεμήσουν τη χαλάρωση 
και να ανορθώσουν περιοχές 

του προσώπου τους.

Στο Skin Center τοποθετούμε τον πελάτη πάντα 
στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας. Ενημερώνουμε 
με υπευθυνότητα για τις εξατομικευμένες θεραπείες 

που θα δώσουν τη σωστή λύση σε οποιοδήποτε θέμα 
Δερματολογίας. Διαθέτουμε μηχανήματα και εξοπλισμό 
που αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Και 

πάνω από όλα, λειτουργούμε με απόλυτη ασφάλεια, σε ένα 
περιβάλλον εφάμιλλο των μεγαλύτερων Δερματολογικών 

Κέντρων της Ευρώπης και Αμερικής.



Laser Αποτρίχωση

Μεσοθεραπεία

Κρυολιπόλυση

Η πιο εξελιγμένη και αποτελεσματική Laser Αποτρίχωση 

με το μηχάνημα Alexandrite Candela 4ης γενιάς, 

έχει πλέον... ονοματεπώνυμο:

Skin Center!

Coolsculpting. Μαζί “σμιλεύουμε” το νέο σας εαυτό με 

τα πλέον σύχρονα μηχανήματα Κρυολιπόλυσης στην 

Ελλάδα, σήμερα.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της μη επεμβατικής λύσης στην 

ανάπλαση και σύσφιξη του δέρματος προσώπου και στη μείωση της 

κυτταρίτιδας σώματος, αποτελεί το δικό μας Σημείο Αναφοράς! 



Το πρότυπο, εξειδικευμένο 
Δερματολογικό Κέντρο 

Skin Center αποτελεί μέλος του 
Ομίλου Kord Group. Δημιουργήθηκε 

με τη συνεργασία Ιατρών και 
επαγγελματιών της Αισθητικής με 

σκοπό να καλύψει οποιαδήποτε 
ανάγκη Κλινικής ή/και Αισθητικής 

Δερματολογίας.

Το Skin Center δεν είναι ένα απλό 
Δερματολογικό Κέντρο. Με την 
τεχνολογική υποστήριξη και τις  

αυστηρές προδιαγραφές του 
Ομίλου Kord Group, 

το Skin Center έφερε μια νέα 
αντίληψη στην αντιμετώπιση, 

πρόληψη και θεραπεία 
οποιουδήποτε Δερματολογικού 

προβλήματος ή πάθησης. 
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