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ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ KARAVAKI: Η αναγέννηση ενός εμβληματικού brand!  

 
Νέα ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης με βιολογικά ελληνικά εκχυλίσματα,  

100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες και οικολογικό πρόσημο   
 

 

Το KARAVAKI, ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα brands της εταιρίας 
Παπουτσάνης, με περισσότερα από 70 χρόνια ιστορίας στην ελληνική αγορά, 
ανανεώνεται, μεγαλώνει και επανασυστήνεται,  παρουσιάζοντας τρεις νέες σειρές 

προσωπικής φροντίδας με αφρόλουτρα, σαμπουάν και κρεμοσάπουνα. 
 
Γεμάτα αναμνήσεις αγκυροβολημένες στην ελληνική κληρονομιά και εκφράζοντας 
απόλυτα τη δέσμευση της Παπουτσάνης για φυσικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα 

προϊόντα, τα νέα προϊόντα KARAVAKI περιέχουν 95% συστατικά φυσικής 
προέλευσης, βιολογικά εκχυλίσματα βοτάνων και φυτών της ελληνικής 
φύσης και θάλασσας και περισσότερα από 90% βιοδιασπώμενα 

συστατικά.  

https://www.papoutsanis.gr/el/markes-katanalotikon-proionton/karavaki-brand/
https://www.papoutsanis.gr/el/markes-katanalotikon-proionton/karavaki-brand/
https://www.papoutsanis.gr/el/


 

 

Οι συσκευασίες είναι 100% ανακυκλώσιμες, με πρακτική αντλία, και για πρώτη 
φορά συνοδεύονται από πλήρως ανακυκλώσιμα ανταλλακτικά σακουλάκια 
«monogreen» τόσο για το σαμπουάν, όσο και για το αφρόλουτρο και το κρεμοσάπουνο. 

Τα καινοτόμα αυτά ανταλλακτικά σακουλάκια, με 70% λιγότερο πλαστικό*, είναι 
φτιαγμένα από ένα μόνο υλικό, διευκολύνοντας την ανακύκλωσή τους. 
   

Με απαλές, δερματολογικά ελεγμένες συνθέσεις και φρέσκα, φυσικά αρώματα, τα 
προϊόντα KARAVAKI είναι ιδανικά για όλη την οικογένεια. Γνωρίστε τα καλύτερα 
και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει: 

 
Νέα σειρά KARAVAKI με 4 νέα αφρόλουτρα 750ml με αντλία, με 95% 
συστατικά φυσικής προέλευσης, για υπέροχη αίσθηση αναζωογόνησης. 

• Αναζωογονητικό αφρόλουτρο KARAVAKI Δροσιά Αιγαίου με βιολογικό 
εκχύλισμα φυκιών (και σε ανταλλακτικό σακουλάκι 700ml). 

• Απαλό αφρόλουτρο KARAVAKI Γλυκό Μανταρίνι & Καλέντουλα με βιολογικό 
εκχύλισμα από ελληνική καλέντουλα (και σε ανταλλακτικό σακουλάκι 700ml). 

• Χαλαρωτικό αφρόλουτρο KARAVAKI Χαμομήλι με βιολογικό εκχύλισμα από 
ελληνικό χαμομήλι.  

• Ενυδατικό αφρόλουτρο KARAVAKI Γάλα Αμυγδάλου & Ηλιοτρόπιο με 
βιολογικό εκχύλισμα αμυγδάλου.  

*Σε σχέση με την αντλία (ανά γρ.) 

 

Νέα σειρά KARAVAKI με 3 σαμπουάν 600ml με αντλία, με 95% συστατικά 
φυσικής προέλευσης, για μαλλιά λαμπερά, γεμάτα υγεία. 

• Σαμπουάν KARAVAKI για Θρέψη & Ενυδάτωση με βιολογικό εκχύλισμα 
από ελληνικά ρόδια και μέλι και εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ, που βοηθά 
στην αποκατάσταση των επιπέδων υγρασίας στο εσωτερικό της τρίχας, 

συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση των ταλαιπωρημένων μαλλιών (και σε 
ανταλλακτικό σακουλάκι 500ml). 

• Σαμπουάν KARAVAKI για Λάμψη & Ζωντάνια με εκχύλισμα από ελληνικό 
σαφράν και μανταρίνια και φυτική κερατίνη, που ενδυναμώνει τη φυσική 
προστατευτική στρώση της τρίχας, για μαλλιά μεταξένια απαλά και υγιή (και σε 
ανταλλακτικό σακουλάκι 500ml). 

• Σαμπουάν KARAVAKI για Ρύθμιση Λιπαρότητας & Detox με βιολογικό 
εκχύλισμα από ελληνικά σταφύλια και φασκόμηλο και ενεργό σύμπλεγμα 

Pirolamine που καθαρίζει σε βάθος, ρυθμίζοντας το επίπεδο λιπαρότητας.  
 
 

Νέα σειρά KARAVAKI με 2 κρεμοσάπουνα 330ml με αντλία, με αγνό σαπούνι 
Μασσαλίας και 94% συστατικά φυσικής προέλευσης. Η αυθεντικότητα και η 
αγνότητα συναντούν την παράδοση μέσα από τα νέα κρεμοσάπουνα KARAVAKI, 
διαθέσιμα και σε ανταλλακτικά σακουλάκια 900ml. 



 

• Κρεμοσάπουνο KARAVAKI με αγνό σαπούνι Μασσαλίας, πανθενόλη και βιταμίνη Ε.  

• Κρεμοσάπουνο KARAVAKI με αγνό σαπούνι Μασσαλίας και βιολογικό εκχύλισμα από 
ελληνικό χαμομήλι.  

 
 

Το σημαντικό αυτό λανσάρισμα για ένα ιστορικό brand της 
ελληνικής αγοράς θα υποστηριχτεί δυναμικά με εκτεταμένη 
360ο καμπάνια επικοινωνίας στην τηλεόραση, 
τα έντυπα και το Διαδίκτυο και με μοναδικές προσφορές,  

διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες στα καταστήματα και  
με κεντρικό μήνυμα «Ένα KARAVAKI όλη η Ελλάδα μας!».  
 

 
Σαλπάρουμε για ένα βιώσιμό μέλλον! 
Παπουτσάνης KARAVAKI. Φροντίδα παντοτινή.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

### 

 

Προτεινόμενα tags: karavaki, sustainability, personalcare, crueltyfreeproducts, Παπουτσάνης, αφρόλουτρο, σαμπουάν, 
κρεμοσάπουνο,  περιποίηση σώματος, σουπερμάρκετ 

 
Σχετικά με την εταιρία Παπουτσάνης 
Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ είναι μια κορυφαία ελληνική εταιρία και μεταξύ των τριών μεγαλύτερων παραγωγών σαπουνιών στην 
Ευρώπη. Η Παπουτσάνης διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μια 
από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά σε όλη την Ευρώπη, όπου παράγει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα ατομικής 
υγιεινής και ομορφιάς σε ανταγωνιστικές τιμές. Τα επώνυμα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα Aromatics, Karavaki, 
Natura, HAIRCHIC, Πράσινο Σαπούνι Παπουτσάνης, Σαπούνι Γλυκερίνης Παπουτσάνης, Olivia, Olive Care, Skin 
Essentials, Papoutsanis Family, Papoutsanis Baby, Papoutsanis Kids. Παράγει, επίσης, σαπούνια και καλλυντικά για 
λογαριασμό τρίτων. Σήμερα, κατέχει σημαντική θέση στην κατηγορία σαπουνιού σε μπάρες, ενώ αποτελεί τον μεγαλύτερο 
προμηθευτή ξενοδοχειακών προϊόντων προσωπικής περιποίησης στην Ελλάδα. Συνολικά, η Παπουτσάνης παράγει πάνω 
από 150.000.000 τεμάχια ετοίμου προϊόντος ετησίως και πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες. 
 
Οι μετοχές της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ATHEX: PAP). Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.papoutsanis.gr. 

 
 

Πληροφορίες για τα ΜΜΕ 

Παπουτσάνης ΑΒΕΕ    V+O Communication  

Βανέσσα Ζορμπά    Βάνα Ρεσβάνη 

Group Brand Manager                 Account Manager 

T: +30 22620 85010    T: +30 210 724 9000  

Ε: v.zorba @papoutsanis.gr   E: vre@vando.gr 
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