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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018 

 

 

 

Η LITTLE SECRETS σας παρουσιάζει τη νέα σειρά Premium προϊόντων σώματος 

που έχουν σκοπό να σας μυήσουν στα μυστικά τους. 

Βελούδινες υφές, μαγευτικά αρώματα, ποιητικές συσκευασίες και φυσικά 

συστατικά με σεβασμό στη φύση δημιουργούν την LITTLE SECRETS. 

Τέσσερις διαφορετικές σειρές, η κάθε μία με τη δική της προσωπικότητα 

έρχονται να σας συνεπάρουν σε ένα μαγευτικό ταξίδι. 

 
Tο ελληνικό brand προσφέρει απλόχερα μικρά μυστικά ομορφιάς από φυσικές πρώτες ύλες. 

Συνταγές προϊόντων για το σώμα αναμειγμένες προσεκτικά με έλαια από αβοκάντο και jojoba, 

θαλάσσιο κολλαγόνο, κόκκους από ροδάκινο και βιταμίνη Ε είναι μερικά από τα εξαιρετικής 

ποιότητας συστατικά που περιέχουν τα φυσικά προϊόντα της LITTLE SECRETS. 

AURORA 

Ένα μυστικό  αέναο ταξίδι  ξεκίνα με την Αurora, πετώντας στους ουρανούς, διώχνοντας το σκοτάδι και 

φέρνοντας το φως. Προσωποποιημένη η αυγή με αριστουργηματικά βελούδινη υφή  σε συνδυασμό με το 

εκτυφλωτικά θηλυκό και  χαρούμενο φρουτώδες,  λουλουδάτο άρωμα με πικάντικους, αισθησιακούς 

υπαινιγμούς κέδρου, με  βάση σανταλόξυλο και βανίλια που ενσαρκώνει τη λάμψη και την ευτυχία σε όλο 

της το μεγαλείο. 

 

Νότες κορυφής: κρίνος, ροδάκινο, γκρέιπφρουτ, περγαμόντο, τριαντάφυλλο, καρδιά 

Μεσαίες νότες: μανόλια, κρίνος, κανέλα, ηλιοτρόπιο, τριανταφυλλιά της Βραζιλίας 

Νότες βάσης: κέδρος, βανίλια, σανταλόξυλο 

 

*Είναι διαθέσιμο σε Body Lotion, Body Oil, Body Scrub και Body Mist 

URANIA 

Κρατώντας τα μυστικά των ουρανών, έρχεται στεφανωμένη με αστέρια και ρόδα να μας αγκαλιάσει 

μεθυστικά. Με νότες από λιβάνι, πατσουλί, τριαντάφυλλο, πεύκο και άνθη πορτοκαλιάς δημιουργούν ένα 

μαγευτικό ανατολίτικο συνδυασμό. Αποπνέει φυσική φρεσκάδα μπερδεμένη με τη φυσική λάμψη του 

λιβανιού αφήνοντας μία μπαχαρένια αίσθηση.  

 

Νότες κορυφής: λεμόνι, άνθη πορτοκαλιάς, τριαντάφυλλο 

Μεσαίες νότες: κεχριμπάρι, λιβάνι, πιπέρι 

Νότες βάσης: βενζόη, πατσουλί, πεύκο 

 

Είναι διαθέσιμο σε Body Lotion, Body Oil, Body Scrub και Body Mist 
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SELENE 

Η θεά Σελήνη οδηγεί κάθε βράδυ το άρμα της και λούζεται στα νερά του Ωκεανού κάνοντάς την ακόμα πιο 

λαμπερή. Γεμάτη μαγεία και μυστήριο, ξεπροβάλλει σκορπίζοντας το φως στις νύχτες μας μαγνητίζοντάς 

μας στην λάμψη της. Αυτό το άκρως θηλυκό άρωμα κρύβει μέσα του όλη την γοητεία της σελήνης. Οι 

γλυκές νότες αισθησιακής βανίλιας Ανατολής και καραμέλας σε συνεπαίρνουν και σε βυθίζουν σε έντονες  

αντιθέσεις. Θαλασσινό αλάτι και σανταλόξυλο δημιουργούν σταθερότητα αποπνέοντας δυναμική και 

αισθησιασμό . 

 

Νότες κορυφής: ρευστή καραμέλα, θαλασσινό αλάτι 

Νότες καρδιάς: σπόροι Τόνκα, oakmoss 

Νότες βάσης: βανίλια Ανατολής, σανταλόξυλο  

 

*Είναι διαθέσιμο σε Body Lotion, Body Oil 

ALIA 

Μια νύμφη χαρίζει το όνομά της σε ένα άρωμα αποπλάνησης και ποιητικής έκφρασης. Η δομή του με 

έντονες αντιθέσεις ανατολίτικες και λουλουδάτες που έρχονται εναλλάξ σαν ηχώ. 

Στην αρχή ξεχωρίζουν τα πιο πολύτιμα λουλούδια: το άνθος της δατούρας, πλούσιο και σαρκικό, ένα 

λουλούδι της άμμου με μια προκλητική φωτεινότητα. Για να δροσίσει αυτή την παθιασμένη νότα, η μπλε 

παπαρούνα των Ιμαλαίων την κεντά με αστέρια πάγου. Στη συνέχεια αναδεικνύεται η καρδιά από τρυφερά 

λουλούδια που συντροφεύει το ντουέτο: μιμόζα, νάρκισσος, φρέζια, τριαντάφυλλο και άνθος βανίλιας, 

για μια παρτιτούρα σε λευκό και κίτρινο, που θυμίζει έναν υπέροχο καλοκαιρινό κήπο, λουσμένο με ήλιο.  

 

Νότες κορυφής: φραγκοστάφυλο, παπαρούνα των Ιμαλαίων, δαμάσκηνο, νάρκισσος, ροδάκινο, 

περγαμόντο και ντατούρα. 

Νότες καρδιάς: μιμόζα, δέρμα, άνθη πορτοκαλιάς, φρέζια, γιασεμί, ηλιοτρόπιο, ylang-ylang, ανθός 

βανίλιας, τεμπέρι και τριαντάφυλλο. 

Νότες βάσης: σπόρος τόνκα, αμπέρι, μόσχος, βανίλια και κέδρος 

 

*Είναι διαθέσιμο σε Body Lotion, Body Oil 

 

Τα προϊόντα δεν περιέχουν parabens, σιλικόνη και αλκοόλ. 

 

Μπορείτε να μας βρείτε στο Showroom, Νέστορος 73, Ίλιον, σε επιλεγμένα καταστήματα ομορφιάς και 

πολύ σύντομα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.littlesecrets.gr.  

Περισσότερες Πληροφορίες: 

                                                                                                                           Ειρήνη Καρρά: eirini@littlesecrets.gr 
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