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                               Εμείς στην Stamper για περισσότερα από 45 χρόνια 
είμαστε στο πλευρό σας για όλες αυτές τις εκπλήξεις. Ο στόχος μας πάντοτε ίδιος. Να στηρίξουμε, να 
βελτιώσουμε, να τελειοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε την αισθητική για να προάγουμε την ομορφιά που όλοι 
μας έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.

Η πρόκληση, είναι πολύ μεγαλύτερη, όταν η απώλεια ή η αισθητή μείωση των μαλλιών, οφείλεται σε θέματα 
υγείας. Τότε η ανάγκη για εξωτερική ομορφιά και αυτοπεποίθηση γίνεται πιο έντονη, και η αίσθηση να 
διατηρήσουμε ανέπαφη την εικόνα μας προς τα έξω γίνεται άμεση προτεραιότητα.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν μας όλες τις παραπάνω ιδιαιτερότητες, έχουμε εργαστεί, έχουμε διερευνήσει και έχουμε 
καταλήξει μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε μία γκάμα περουκών η οποία χαρακτηρίζεται 
από υψηλή αισθητική και απαράμιλλη ποιότητα.

Η καθημερινή ενασχόληση με την αισθητική αποτελεί για εμάς πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας. Αυτό 
έχει σαν  αποτέλεσμα να συντονιζόμαστε με απόλυτη επιτυχία με τις ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις που 
συναντάμε σε καθημερινή βάση και στις οποίες έχουμε την τιμή και τη χαρά να ανταποκρινόμαστε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ποιότητα των προϊόντων είναι μία προτεραιότητα η οποία στην ιστορία της εταιρείας μας, έχει αποδειχθεί η πιο 
σημαντική, έτσι ώστε το όνομα Stamper να αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια την καλύτερη εγγύηση. Πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι σε όλες τις οικονομικές κλίμακες που μπορεί να συναντήσει κανείς στον τομέα της περούκας, το 
ζήτημα της ποιότητας μπορεί πάντοτε να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο αρμονικός συνδυασμός αισθητικής 
και ποιότητας δημιουργεί πάντοτε τις εξαιρετικές αυτές συνθήκες που χρειαζόμαστε για να έχουμε ένα τέλειο 
αποτέλεσμα.

Στην εταιρεία Stamper είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας, για όποιες πληροφορίες διευκρινήσεις ή ερωτήσεις 
που μπορεί να σας προκύψουν πάνω στο θέμα της απώλειας των μαλλιών. Είμαστε πάντα στο πλευρό σας για να 
βεβαιωθούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι εφάμιλλο των προσδοκιών σας, και το εξειδικευμένο μας προσωπικό, 
θα σας φροντίσει και θα σας βρει λύσεις μοναδικές όπως εσείς οι ίδιες.

Σας ευχαριστούμε 

Νατάσα Σταματοπούλου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ Η ΖΩΗ 
ΜΑΣ ΞΑΦΝΙΑΖΕΙ 
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ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ
ΓΟΗΤΕΙΑ
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ΤΟΛΜΗΣΤΕ
ΝΑ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙ-
ΣΤΕΙΤΕ!



        ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΜΕ   
    ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ      ΦΑΝΤΑΣΙΑ
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όταν διαλέγετε μία περούκα είναι, όταν κοιτάτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη να 
νιώθετε όμορφοι. Εφόσον πρόκειται για μία αλλαγή καλό θα είναι να τολμήστε να 
πειραματιστείτε, να δοκιμάσετε, να παίξετε με την εικόνα σας, με το μήκος των 
μαλλιών, το χρώμα και το στυλ. Πολύ συχνά αυτή η διαφορετική προσέγγιση μας 
ανανεώνει σε στιγμές που ενώ ψάχνουμε για μία απλή και προσωρινή λύση, το 
όμορφο αποτέλεσμα που βλέπουμε μας γεμίζει με ένα κύμα αισιοδοξίας και θετικής 
ενέργειας που όλοι τόσο πολύ έχουμε πάντοτε ανάγκη.

     ΤΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ
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ΑΙΣΘΗΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ!
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   ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ

μαλλιά μας γεμίζουν αυτοπεποίθηση, χαρά, μας κάνουν να 
νιώθουμε ανανεωμένοι και αισιόδοξοι. Αναιρούν τα στερεότυπα 
της ηλικίας, και επανατοποθετούν το στυλ. Τα όμορφα μαλλιά 
αντανακλούν τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, τη σιγουριά και 
την αποφασιστικότητα που όλοι έντεχνα αναζητάμε γύρω μας. 
Στη Stamper αυτή είναι η κινητήρια δύναμη που μας οδηγεί 
σε απόλυτα επιτυχημένες λύσεις γεμάτες φυσικότητα και 
αξεπέραστη γοητεία.
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        ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ 
   ΝΙΩΘΟΥΜΕ
ασφάλεια με την εικόνα μας και η πιστή αντιγραφή 
της είναι επίσης ένα ζήτημα που καλό θα είναι 
να επιμεληθεί κανείς με απόλυτη συνέπεια και 
ακρίβεια. Ο στόχος πάντα είναι να επιτύχουμε ώστε 
η αίσθηση της ελευθερίας, της φυσικότητας, 
της άνεσης και της ομορφιάς να χαρακτηρίζει την 
εικόνα, το είδωλο στον καθρέφτη, ώστε τελικά το 
αποτέλεσμα να συνδέει με αρμονία την εμφάνιση 
που είχαμε με αυτήν που έχουμε τώρα.
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     ΣΤΗ 
ΣΩΣΤΗ
      ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ενός προϊόντος, βρίσκεται το κλειδί της επιτυχίας μέσα στο 
πέρασμα του χρόνου. Εφόσον η ποιότητα και η αισθητική 
αποτελούν τον βασικό άξονα για την επιλογή, θα πρέπει να 
είμαστε τυπικοί σε σχέση με τον τρόπο που θα επιλέξουμε 
σχετικά με την φροντίδα του. Είναι απόλυτα σαφές ότι όσον 
αφορά στον τομέα της υγιεινής, τα υλικά που έρχονται σε 
επαφή με το δέρμα, είναι σημαντικό να είναι ασφαλή ακόμα 
και μετά από μήνες χρήσης. Εμείς στην Stamper μπορούμε 
να εγγυηθούμε ότι το αποτέλεσμα που θα σας ενθουσιάσει 
την πρώτη φορά, θα παραμείνει αναλλοίωτο και για πολύ 
μεγάλο διάστημα.





ΔΙΑΛΕΞΤΕ
ΟΠΟΙΟ
ΣΤΥΛ & 
ΧΡΩΜΑ
ΘΕΛΕΤΕ!
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Στη Stamper είμαστε οι ειδικοί στην αναπλήρωση των 
μαλλιών. Είμαστε πρωτοπόροι και εδώ και 45 χρόνια η πιο 
επιτυχημένη εταιρεία στο χώρο μας. Κοντά μας οι προσδοκίες 
σας θα μεγαλώσουν και οι επιλογές σας θα σας δείξουν την 
εικόνα που ονειρεύεστε χωρίς συμβιβασμούς.

    ΧΩΡΙΣ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ
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Η Stamper είναι συμβεβλημένη με όλα τα ταμεία.

Το 3% κάθε αγοράς περούκας παθήσεων δίνεται ως δωρεά 
στο make a wish foundation.
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 210 9940145

www.stamper.gr
    

info@stamper.gr

Ποιότητα ζωής για όλους




