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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΣ
Nail Designer και Master International Educator,
ιδιοκτήτης της εταιρείας Psas Nail College.
Εργάζεται στην βιοµηχανία του Nail Design
εδώ και 13 χρόνια, έχοντας κάνει επιτυχηµένες
συνεργασίες µε καταξιωµένα brands παγκοσµίου
φήµης όπως “Nail Creation”, “Tammy Taylor”, “Bluesky” κ.α. Έχοντας
διδάξει σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο σε χώρες όπως η
Ολλανδία, η Μάλτα, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και οι
ΗΠΑ, συνεχίζει δυναµικά την πορεία του στον κόσµο του Acrylic
Nail Design και της extreme διακόσµησης σε υψηλά επίπεδα,
προσφέροντας επαγγελµατική εκπαίδευση και αναβαθµίζοντας το
επίπεδο κατάρτισης στην Ελλάδα.
ΕΛΕΝΑ ΧIΜΟΥ
Ιδρύτρια των σχολών αισθητικής, επαγγελµατικού
µακιγιάζ και κοµµωτικής X-ΕLENA. Πτυχιούχος
Αισθητικός της σχολής Granits µε µετεκπαίδευση
στη Γαλλική σχολή Simοne Limogne, πτυχιούχος
Make up artist του Forum International De
Paris και πτυχιούχος κοµµώτρια του ΑΡΜΟΝΙΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ µε
µετεκπαίδευση στο Tony & Guy, στη σχολή του Vidal Sassoon του
Λονδίνου και τη σχολή Marangoni του Μιλάνου. Παράλληλα έχει
κάνει σπουδές image making και έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια των
σχολών Forum International De Paris, Granits και Αυγερινοπούλου.
Έχει διατελέσει υπεύθυνη καλλιτεχνικού τµήµατος για τηλεοπτικές
παραγωγές, θεατρικές παραστάσεις και video clips.
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΤΡΙΤΣΟΥ
Τελειόφοιτη του Τμήματος Αισθητικής και
Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθηνών, Αισθητικός
σύμβουλος, υπεύθυνη Αισθητικής και εφαρμογών
της εταιρείας Helionature. Αναλαμβάνει όλο το
φάσμα των εφαρμογών, παρουσιάσεων και
σεμιναρίων Αισθητικής προσώπου και σώματος, σε όλη την Ελλάδα
και στην Κύπρο.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Γεννήθηκε στη Γερμανία. Από το 1989 ξεκίνησε τις
σπουδές της στην Κομμωτική και Επαγγελματικό
Μακιγιάζ, όπου εργάστηκε ως εκπαιδευτικός
στον χώρο. Από το 2009 απορροφήθηκε στο
χώρο της Αισθητικής, κάνοντας παρουσίαση
και εφαρμογή των προϊόντων Helionature στο εξωτερικό. Από το
2013 όπου η Helionature ήρθε στην Ελλάδα, η μητρική εταιρεία
της Ιταλίας την όρισε ως υπεύθυνη της Helionature στην Ελλάδα,
την Κύπρο και τα Βαλκάνια.
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ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Η Μαριάνθη Τσιτσοπούλου γεννήθηκε στην
Αθήνα και μεγάλωσε στην Εύβοια. Σπούδασε
Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2014 κέρδισε
το πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό
nail art που οργανώθηκε από το περιοδικό Nouvelles Esthetiques
και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διεθνή διαγωνισμό του Παρισιού
την ίδια χρονιά. Έκτοτε έχει επιτελέσει επανειλημμένα κριτής στον
πανελλήνιο διαγωνισμό nail art που διεξάγεται ετησίως στην Αθήνα
και σε άλλους μικρότερους. Έχει συνεργαστεί ως εκπαιδεύτρια σε
κορυφαίες εταιρίες του χώρου με δημοσιεύσεις σε αμερικανικά
περιοδικά νυχιών και διεθνή sites. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα με
την επωνυμία MarianthiBeauty και είναι η επίσημη εκπαιδεύτρια
Semilac Hellas Ελλάδας και Κύπρου.
ΑΝΝΑ ΠΟΡΙΧΗ - ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ
Ρεφλεξολόγος, Reiki Master, Eκπαιδεύτρια
Shiatsu - Εναλλακτική Θεραπεύτρια. Συνεργάτης
στον ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ DATATYPE ATELIER DE BEAUTE, επί σειρά ετών, µεταδίδει
τις γνώσεις της µε την πολύχρονη εµπειρία της και
δηµιουργεί επιτυχηµένους επαγγελµατίες, καλύπτοντας όλα τα είδη
µασάζ. Συµµετέχει σε πολλά Συνέδρια ως εισηγήτρια, ενώ δεν παύει
ποτέ να εξελίσσει την τέχνη της και να παρακολουθεί σεµινάρια
δίπλα σε παγκοσµίως γνωστά ονόµατα του χώρου
ΕΛΕΝΗ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ
Educator, Nail Artist και Education Manager.
Ασχολείται γενικότερα με τον χώρο ομορφιάς τα
τελευταία 28 χρόνια (μακιγιάζ) και τα τελευταία 16
χρόνια ως τεχνήτρια νυχιών. Aπό το 2010, όπου
ξεκίνησε την εκπαίδευση αρχικά στα Mersa Nail
Creations είναι εκπαιδεύτρια ονυχοπλαστικής.
Ακολούθησε η συνεργασία της με μεγάλο όμιλο σπουδών ομορφιάς
(Εκπαιδευτικός Όμιλος Data Type) ως υπεύθυνη εκπαίδευσης, και
από το 2016 επιστρέφει για να συνεχίσει την συνεργασία της με
τα Infinity Nail Creations, όπου είναι και υπεύθυνη εκπαίδευσης.
Διδάσκει σε τμήματα αρχαρίων (Basic) και advanced level sculpture
nails, nail art και nail design που προσφέρουν το δίκτυο franchise
των Infinity Nail Creations.
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ΠΕΡΣΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ
Ακαδημαϊκός ποδολόγος, Μέλος Σωματείου
Ποδολόγων Ελλάδος με 14ετή πείρα στην
θεραπεία προβλημάτων ποδιών. Καθηγήτρια
Ποδολογίας και εισηγήτρια σεμιναρίων του
κλάδου. Επίσημη αποκλειστική ποδολόγος της
Π.Α.Ε. Ατρόμητος Αθηνών. Εκπαίδεση και κατάρτιση: το 1999
αποφοίτησε από την Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδος (πρώην
γερμανικής σχολής SUDA) με βαθμό “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”, το 2007
απέκτησε Δίπλωμα Ακαδημαϊκού Ποδολόγου και αυτόχρονα
δικαίωμα διδιασκαλίας το αντικειμένου. Διατηρεί το προσωπικό
της ποδολογικό ιατρείο και παράλληλα παραδίδει σεμινάρια
εφαρμογών Ποδολογίας στο ιδιωτικό ΙΕΚ & Κέντρο δια βίου
μάθησης Pop Art. Έχει αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία
MEDICA FEET - κατασκευή πελματογράφων, ορθοπεδικών
υποδημάτων/πελμάτων.
ΤΕΤΑ ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗ
Αισθητικός, επιχειρηματίας. Η είσοδός της στο
χώρο της ομορφιάς και της μόδας έγινε στα 16.
Τα καταστήματα Teta Beauty Salon με σκληρή
δουλειά έγιναν θεσμός και η εμπιστοσύνη
των γυναικών αλλά και των ανδρών έφεραν
την επιτυχία και την αναγνώριση. Τα χέρια και τις γνώσεις της
έχουν εμπιστευτεί πληθώρα καλλιτεχνών και επωνύμων. Έχει
κυκλοφορήσει το βιβλίο της «Όμορφη για πάντα», έχει παρουσιάσει
τη σειρά κρεμών Teta’s Lab, αρθρογραφεί στην προσωπική της
ιστοσελίδα www.teta.gr, σε ένθετα περιοδικών και εφημερίδων,
ενώ συνεργάζεται και με μεγάλα ελληνικά sites και blogs. Από το
1996 έως σήμερα, έχουν φιλοξενήσει τις στήλες της σε τηλεοπτικές
εκπομπές των Ant1, Mega, Epsilon. Συμμετείχε στο βραδινό
τηλεοπτικό show «Just the 2 of us». Πρόσφατα δημιούργησε το
δικό της κανάλι στο Youtube. Η συνεργασία της με το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ
ως καθηγήτρια στο τμήμα «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής» συνεχίζεται με μεγάλη
επιτυχία. Αυτή την περίοδο διατηρεί δύο καταστήματα σε Χαλάνδρι
και Παγκράτι αλλά και συνεργασίες σε όλη την Αθήνα.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ
Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-Καλλωπισμού
Νυχιών και Ονυχοπλαστικής με 10ετη εμπειρία
ως τεχνήτρια νυχιών, με γνώσεις αντιμετώπισης
ασθενειών των ακρών που έχουν ως στόχο την
βελτίωση της υγείας αλλά και της εμφάνισης των
νυχιών. Σύμβουλος της εταιρίας Farma Vita GR σε τεχνικά θέματα,
καθώς επίσης εισηγήτρια σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα.

ΝΑΤΑΛΙΑ ΒABENKO
PMU artist και καθηγήτρια Ηµιµόνιµου
Μακιγιάζ, µε αρχικές σπουδές στο Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου, τµήµα Νοσηλευτικής από όπου
αποφοίτησε αριστούχος. Ιδρύτρια και διευθύντρια
της αλυσίδας Κέντρων Μόνιµης Οµορφιάς
Your Permanent Beauty Expert και της σχολής Your Permanent
Beauty Academy. Eίναι η αποκλειστική επίσηµη αντιπρόσωπος της
επώνυµης Ιταλικής εταιρίας BIOTEK στην Ελλάδα.
SABINA AVDONINA
Nail Art Designer και καθηγήτρια µε έγκριτες
σπουδές και πολυετή πείρα στον τοµέα της
ονυχοπλαστικής, του Nail Art και της Ποδολογίας.
Γεννήθηκε και σπούδασε στην Ρωσία. Είναι η
αποκλειστική αντιπρόσωπος της “Indigo Nails
Lab” στην Ελλάδα, ιδιοκτήτρια της εταιρείας “SaNi Nails” και
ιδιοκτήτρια και καθηγήτρια της σχολής “Sani beauty school”.
X-TEAM
Η X-team δημιουργήθηκε το 2016 από
διακεκριμένους κομμωτές, οι οποίοι θέλουν να
προωθήσουν την Ελληνική γραμμή στην μόδα
των μαλλιών μέσα από επιδείξεις σε όλη την Ελλάδα και στο
εξωτερικό ομάδα απαρτίζεται από τους:
• Μαρία Ελ Σαγέντ, Hair Designer σε fashion weeks και
φωτογραφήσεις περιοδικών
•	Δήμητρα Καράμπελα, κριτής διαγωνισμών, προπονήτρια
εθνικής ομάδας νέων και νικήτρια πρώτης θέσης
πανευρωπαϊκού διαγωνισμού κομμωτικής στο Παρίσι
• Αναστασία Κωτσάκη, Hair Performer σε Beauty Festivals και
hair shows, κριτής σε διαγωνισμούς κομμωτικής και
συγγραφέας βιβλίων εκπαίδευσης
• Γιάννης Πετρόπουλος, Barber–expert, εισηγητής σεμιναρίων σε
εταιρείες Hair Cosmetics
• Σάκης Σγουρός, Head Hair σε γνωστά σήριαλ της Ελληνικής ΤV,
τεχνικός σύμβουλος Farma Vita GR
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ATELIER DE
BEAUTE – DATA TYPE
Σπουδές οµορφιάς στους τοµείς του Mακιγιάζ, της
Κοµµωτικής, της Αισθητικής, Spa-massage, Μανικιούρ, Πεντικιούρ,
Ονυχοπλαστική, Nail Art, Αερογράφος, Ρεφλεξολογία, Reiki, Shiatsu,
Λεµφικό µασάζ, Tattoo-Henna, Special effects, Modeling και Styling.
Αποκλειστικές συνεργασίες µε τις ATELIER INTERNATIONAL DE
MAQUILLAGE και L’ ECOLE DES SPAS ET INSTITUTS.
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