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Διπλή βράβευση για το bioten στο διαγωνισμό 
PRIX DE BEAUTÉ 2021

Το bioten, brand προσωπικής φροντίδας του Ομίλου Σαράντη, που προάγει τη φυσική ομορφιά και
αναδεικνύει την πιο λαμπερή και υγιή όψη των γυναικών, τιμήθηκε με δύο βραβεία στον φετινό διαγωνισμό
PRIX DE BEAUTÉ, τον πιο δημοφιλή και αξιόπιστο διαγωνισμό προϊόντων ομορφιάς στην ελληνική αγορά,
που μετρά 21 χρόνια παρουσίας.

Στην τελετή απονομής που έλαβε χώρα στις 10 Νοεμβρίου 2021, η σειρά αποσμητικών Bioten, απέσπασε το
Gold Award στην κατηγορία Περιποίησης Σώματος στο Κανάλι Ευρείας, ενώ η σειρά bioten Ηyaluronic Gold,
απέσπασε το Sliver Award στην κατηγορία Περιποίησης Προσώπου στο Κανάλι Ευρείας. Τα βραβεία
παρέλαβαν οι κυρίες Βάσω Αναγνωστοπούλου, Senior Brand Manager bioten & Νικόλ Αλέξη, Brand Manager
bioten deos, που ευχαρίστησαν τόσο το καταναλωτικό κοινό, όσο και την επιτροπή για τις σημαντικές αυτές
διακρίσεις.

Με την σειρά bioten Hyaluronic Gold, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το γυναικείο καταναλωτικό κοινό,
κάθε γυναίκα βρίσκει τον σύμμαχο που χρειάζεται για την φυσική νεότητα της επιδερμίδας της και
απολαμβάνει την απόλυτη δύναμη της αντιγήρανσης. Η σειρά bioten Ηyaluronic Gold παρέχει μία
ολοκληρωμένη φροντίδα για το πρόσωπο με 30 εκατομμύρια μικροκάψουλες Υαλουρονικού Οξέος, &
Χρυσές Πρωτεΐνες, μειώνοντας τις ρυτίδες, τις κηλίδες και κάθε σημάδι του χρόνου, ενώ ταυτόχρονα
προστατεύει το δέρμα από το ορατό φως και την ακτινοβολία.

Η νέα σειρά αποσμητικών bioten, που λανσαρίστηκε τον Απρίλιο του 2021, είναι ο νέος, απόλυτος
συνδυασμός της δύναμης των πρεβιοτικών με συστατικά 100% φυσικής προέλευσης. Τα πρεβιοτικά
φυσικής προέλευσης βοηθούν στην ενίσχυση της φυσικής άμυνας της επιδερμίδας και περιορίζουν τα
βακτήρια που προκαλούν την κακοσμία στην περιοχή της μασχάλης. Τα Bioten Deos, προσφέρουν ένα λεπτό
άρωμα και απαλή αίσθηση στην επιδερμίδα, 48ωρη προστασία από τον ιδρώτα και την κακοσμία, είναι
Vegan Friendy, δερματολογικά ελεγμένα σε ευαίσθητη επιδερμίδα και δεν περιέχουν οινόπνευμα.

Η διπλή αυτή βράβευση, αποδεικνύει τη δέσμευση του bioten να αφουγκράζεται τις ανάγκες των γυναικών
και να απαντά σε αυτές με καινοτόμα προϊόντα από φυσικά συστατικά που σέβονται το περιβάλλον και τον
άνθρωπο, πάντα σε ευθυγράμμιση με τις δεσμεύσεις του Ομίλου Σαράντη. Με τη δύναμη της φύσης στην
καθημερινότητά τους, οι γυναίκες αισθάνονται πιο υγιείς, δυνατές και όμορφες από ποτέ!

Η σειρά είναι διαθέσιμη σε supermarket και καταστήματα καλλυντικών, ενώ για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφτείτε το http://biotencosmetics.com/.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
bioten: Βάσω Αναγνωστοπούλου, T: + 30 210 6173169, e-mail: vanagnostopoulou@sarantisgroup.com

http://biotencosmetics.com/
mailto:vanagnostopoulou@sarantisgroup.com


Όμιλος Σαράντη

Με έδρα την Αθήνα και έχοντας διαγράψει μια ιστορία άνω των 50 χρόνων στο χώρο, ο Όμιλος Σαράντη
αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό
αποτύπωμα και κορυφαία brands. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε απλές και όμορφες λύσεις που
φτιάχνουν τη διάθεση, που κάνουν την κάθε μέρα καλύτερη, που δημιουργούν βιώσιμη αξία. Η
δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής
φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής φροντίδας καθώς και προϊόντων υγείας & φροντίδας,
προσφέροντας σε κάθε κατηγορία υψηλής ποιότητας σήματα που είναι κορυφαία στις προτιμήσεις των
καταναλωτών. Με έντονη δραστηριότητα σε δεκατρείς χώρες – Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία,
Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πορτογαλία, Ουκρανία και
Ρωσία – ο Όμιλος διατηρεί τη δυναμική διεθνή του παρουσία και το αξιοσημείωτο δίκτυο διανομής του σε
περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.
.


