Όροι & προϋποθέσεις Λαχειοφόρου αγοράς από την «Εταιρία κατά της Κακοποίησης
του Παιδιού-ΕΛΙΖΑ»
Α. Διοργανωτής Λαχειοφόρου
Η Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΛΙΖΑ που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό
Χριστοπούλου 2, 10563 Αθήνα διοργανώνει λαχειοφόρο αγορά για τη στήριξη του έργου της.
Οι κάτωθι όροι συμμετοχής θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια
της Λαχειοφόρου Αγοράς, στη σελίδα https://eliza.org.gr/kathe-lachnos-metraei/.
Β. Διάρκεια Λαχειοφόρου
Η διάρκεια της Λαχειοφόρου ορίζεται από την 6η Μαΐου 2021 και ώρα 00:01 ως και την 30η
Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Λαχειοφόρου την 30η Ιουλίου ή της νέας ημερομηνίας,
που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας της Λαχειοφόρου, οι
συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Σε αντίστοιχη περίπτωση η νέα ημερομηνία θα
ανακοινωθεί
από
την
επίσημη
ιστοσελίδα
του
ΕΛΙΖΑ.
Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στη Λαχειοφόρο Αγορά
Η συμμετοχή στη Λαχειοφόρο μέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης προϋποθέτει την εγγραφή στο
διαδικτυακό τόπο https://eliza.org.gr/ και κατ’ ελάχιστο τη δωρεά ποσού ύψους πέντε ευρώ (5€)
για την απόκτηση του αντίστοιχου κλήρου ο οποίος θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που θα δηλώνει ο δωρητής. Ο δε δωρητής δικαιούται να δωρίσει οποιοδήποτε ποσό
πολλαπλάσιο των πέντε ευρώ (5€) με σκοπό την απόκτηση αντίστοιχων κλήρων.
Παράλληλα, όποιος το επιθυμεί μπορεί να προμηθευτεί φυσικούς λαχνούς από τους χώρους
του Σωματείου ΕΛΙΖΑ.
Δ. Δώρα Λαχειοφόρου Αγοράς
Τα δώρα της Λαχειοφόρου ανέρχονται στα 163 και είναι όλα προσφορές εταιρειών, χορηγών και
φίλων του ΕΛΙΖΑ, και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με
άλλο προϊόν της δωρήτριας εταιρείας ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα. Ο κατάλογος με την
περιγραφή των δώρων παρατίθεται στο παράρτημα 1.
Η Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΛΙΖΑ δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει
σχέση με τα παραπάνω δώρα, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες
ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή,
δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο της Λαχειοφόρου.
Περαιτέρω, το Σωματείο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή
ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική
ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία. Ο Σύλλογος απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με
οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Λαχειοφόρο Αγορά.

Ε. Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή δώρων- Στοιχεία Εγγραφής
Από τη λαχειοφόρο θα προκύψουν 163 νικητές και οι απαραίτητοι δέκα επιλαχόντες, οι οποίοι
θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 1 Ιουλίου στα γραφεία του
ΕΛΙΖΑ στην Αθήνα, παρουσία εξουσιοδοτημένου συμβολαιογράφου. Τα αποτελέσματα θα
αναρτηθούν στο site του ΕΛΙΖΑ. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της
κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, το ΕΛΙΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει
την ημέρα και την ώρα αυτής, κατόπιν ανακοίνωσης.
ΣΤ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων
Στη περίπτωση ματαίωσης της λαχειοφόρο και της κλήρωσης για εύλογη αιτία, το ΕΛΙΖΑ
υποχρεούται να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες στα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά τη
δωρεά τους (τηλέφωνο & e-mail) και να τους επιστρέψει το ποσό που δώρισαν.
Ζ. Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή δώρων
Αν οι νικητές δεν ανταποκριθούν σε διάστημα ενός μήνα μετά την ανάδειξή τους, ήτοι έως τις 1
Αυγούστου και ώρα 18:00, το ΕΛΙΖΑ θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά
ανάδειξης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών,
ήτοι έως την 15 Αυγούστου και ώρα 18:00, το ΕΛΙΖΑ θα επικοινωνήσει με τον επόμενο
επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους
επιλαχόντες μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα (30 ημερών), τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τον τυχερό τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της
ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου , καθώς και η επίδειξη του τυχερού κλήρου μου
έλαβε στο e-mail του.
Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου,
μπορεί να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο,
δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους. (β) σε περίπτωση που η
συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο
από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές (δ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν
υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου, (στ) σε περίπτωση μη διάθεσης
των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Κατά την παραλαβή του δώρου, κάθε νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα
προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία του. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την
ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών
ανάληψης του δώρου του.
Τα δώρα θα παραλάβουν οι νικητές από σημείο που θα υποδείξει το Σωματείο ΕΛΙΖΑ την ημέρα
ανάδειξής τους
Το Σωματείο απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με
οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στη Λαχειοφόρο Αγορά.

Στο πλαίσιο της παρούσας Λαχειοφόρου, το ΕΛΙΖΑ διατηρεί το δικαίωμα, για λόγους διαφάνειας
και τήρησης των όρων της εκδοθείσας αδείας, να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει
φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις της Κλήρωσης, σε οποιοδήποτε
έντυπό του, site κλπ, καθώς και να προβεί σε προβολή κάθε σχετικού γεγονότος.
Προσωπικά Δεδομένα
Ο συμμετέχων με την εγγραφή του στη πλατφόρμα ηλεκτρονικής διάθεσης κλήρων για την
Λαχειοφόρο Αγορά παρέχει στο ΕΛΙΖΑ την ανεπιφύλακτη και ρητή άδεια και συγκατάθεσή του
για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για
την εξυπηρέτηση των σκοπών της Λαχειοφόρου Αγοράς..
Όσον αφορά στους νικητές της λαχειοφόρου και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, το ΕΛΙΖΑ θα
επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με
μόνο σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους, καθώς και την πραγματοποίηση
όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων.

Παράρτημα 1

ΑΑ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΔΩΡΟ

1 δώρο

Μαρίνα Καρέλλα

Έργο ζωγραφικής

2 δώρο

Sophia Vari

Πίνακας σε καμβά

3 δώρο

Amanzoe, Luxury Hotel & Resort-Πόρτο
Χέλι

2 βραδιές για 2 άτομα

4 δώρο

Blue Palace Resort & Spa-Κρήτη

2 βραδιές για 2 άτομα

5 δώρο

St George Maisonettes-Aντίπαρος

2 βραδιές για 2 άτομα

6 δώρο

Elounda Gulf Villas-Κρήτη

2 βραδιές για 2 άτομα

7 δώρο

Bratsera Ηotel-Ύδρα

2 βραδιές για 2 άτομα

8 δώρο

New Hotel-Αθήνα

2 βραδιές για 2 άτομα

9 δώρο

Μystique Hotel-Σαντορίνη

2 βραδιές για 2 άτομα

10
δώρο

Kalesma Hotel-Mύκονος

2 βραδιές για 2 άτομα

11
δώρο

Four Seasons Astir Palace Ηotel-Athens

2 βραδιές για 2 άτομα

12
δώρο

The Westin Resort Costa NavarinoΠελλοπόνησος

2 βραδιές για 2 άτομα

13
δώρο

Mitsis Galini Wellness Spa & ResortΚαμένα Βούρλα

2 βραδιές για 2 άτομα

14
δώρο

Κατώγι Αβέρωφ Ηοtel & WineryΜέτσοβο

2 βραδιές για 2 άτομα

15
δώρο

Divani Apollon Palace & ΤhalassoBουλιαγμένη

1 βραδιά για 2 άτομα

16
δώρο

Ποσειδώνειο Grand Hotel-Σπέτσες

2 βραδιές για 2 άτομα

17
δώρο

Hotel Fodele Beach-Kρήτη

2 βραδιές για 2 άτομα

18
δώρο

Hotel NΗΣΙΑ-Σπέτσες

2 βραδιές για 2 άτομα

19
δώρο

Creta Maris Beach Resort

2 βραδιές για 2 άτομα

20
δώρο

Scalani Hills Boutari Winery and
Residences-Κρήτη

2 βραδιές για 2 άτομα

21
δώρο

Delfinia Hotel & Bungalows--Mυτιλήνη

4 βράδια για 2 άτομα

22
δώρο

Hotel Verina-Σίφνος

2 βραδιές για 2 άτομα

23
δώρο

Sheraton Hotel-Ρόδος

2 βραδιές για 2 άτομα

24
δώρο

Ηotel Mεγάλη Βρετανία-Αθήνα

1 βραδιά για 2 άτομα

25
δώρο

VST Bέτα Τσουκαλά

Fortuny & Alchimie plates σερβίτσια (16 τεμάχια)

26
δώρο

VST Bέτα Τσουκαλά

Kηροπήγεια- Carrousel Nickel –
platted

27
δώρο

VST Bέτα Τσουκαλά

Σετ τσαγιού

28
δώρο

Καίσαρης

1 κόσμημα αξίας 1.200€

29
δώρο

Iλεάνα Μακρή

1 κόσμημα

30
δώρο

Κατερίνα Μακρυγιάννη

1 κόσμημα

31
δώρο

Κατερίνα Μακρυγιάννη

1 κόσμημα

32
δώρο

Λιάνα Βουράκη

Κόσμημα

33
δώρο

Lianos

Κόσμημα αξίας 300€

Πενθερουδάκης

Bραχιόλι 10καρατίων για τα 200
χρόνια από την Επανάσταση του
1821 με τον Έλληνα Αγωνιστή
(μετέπειτα Εύζωνα) προς τιμήν των
ηρώων της Επανάστασης (150€)

34
δώρο

35
δώρο

Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Μεταξωτυπία Γιάννη Μόραλη αξίας
600€

36
δώρο

Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Μεταξωτυπία Γιάννη Μόραλη αξίας
600€

37
δώρο

Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Μεταξωτυπία Γιάννη Μόραλη αξίας
460€

38
δώρο

Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Μεταξωτυπία Γιάννη Μόραλη αξίας
400€

39
δώρο

Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Μεταξωτυπία Γιάννη Μόραλη αξίας
500€

40
δώρο

Αλεξάνδρα Τσουκαλά

1 φωτιστικό

41
δώρο

Δελούδης

Έπιπλο τηλεόρασης

42
δώρο

Λάμδα Σταρ ΑΕ

1 ηλεκτρικό ποδήλατο

43
δώρο

iSquare SA

Apple Watch Series 3

44
δώρο

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

2 ποδήλατα (1 παιδικό BMX1 - 1
ανδρικό Mountain)

45
δώρο

Support Agents SA

Ετήσιο συμβόλαιο αυτοκινήτου

46
δώρο

Support Agents SA

Ετήσιο συμβόλαιο αυτοκινήτου

47
δώρο

Support Agents SA

Ετήσιο συμβόλαιο αυτοκινήτου

48
δώρο

Support Agents SA

Ετήσιο συμβόλαιο αυτοκινήτου

49
δώρο

Support Agents SA

Ετήσιο συμβόλαιο αυτοκινήτου

50
δώρο

Support Agents SA

Ετήσιο συμβόλαιο μηχανής

51
δώρο

Support Agents SA

Ετήσιο συμβόλαιο μηχανής

52
δώρο

Support Agents SA

Ετήσιο συμβόλαιο μηχανής

53
δώρο

Support Agents SA

Ετήσιο συμβόλαιο μηχανής

54
δώρο

Support Agents SA

Ετήσιο συμβόλαιο μηχανής

Aegean Speed lines

5 εισιτήρια σε οικονομική θέση με
επιστροφή για οποιοδήποτε
προορισμό εξυπηρετεί η εταιρεία

56
δώρο

Αnek Lines

4 ειστήρια aller-retour σε καμπίνα +
1 ΙΧ για τις γραμμές Κυκλάδων/
Δωδεκανήσων

57
δώρο

Αegean Airlines

2 εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ'
επιστροφής για οποιαδήποτε
προορισμό εσωτερικού

Αegean Airlines

2 εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ'
επιστροφής για οποιαδήποτε
προορισμό εσωτερικού

55
δώρο

58
δώρο

59
δώρο

Αegean Airlines

2 εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ'
επιστροφής για οποιαδήποτε
προορισμό εσωτερικού

60
δώρο

Αegean Airlines

2 εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ'
επιστροφής για οποιαδήποτε
προορισμό εσωτερικού

Αegean Airlines

2 εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ'
επιστροφής για οποιαδήποτε
προορισμό εσωτερικού

62
δώρο

Αegean Airlines

2 εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ'
επιστροφής για οποιαδήποτε
προορισμό εσωτερικού

63
δώρο

Αegean Airlines

2 εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ'
επιστροφής για οποιαδήποτε
προορισμό εσωτερικού

Αegean Airlines

2 εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ'
επιστροφής για οποιαδήποτε
προορισμό εσωτερικού

65
δώρο

Αegean Airlines

2 εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ'
επιστροφής για οποιαδήποτε
προορισμό εσωτερικού

66
δώρο

Αegean Airlines

2 εισιτήρια οικονομικής θέσης μετ'
επιστροφής για οποιαδήποτε
προορισμό εσωτερικού

67
δώρο

Minoan Lines

1 εισιτήριο Πειραιά - Χανιά Πειραιά

68
δώρο

Blue Star Ferries

2 εισιτήρια Πειραιάς-Σύρο +
αυτοκίνητο

Fast Ferries

Aller retour εισιτήρια για 2 άτομα
και ένα αυτοκίνητο με τα καράβια
ΘΕΟΛΟΓΟΣ/ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ/ FAST
FERRIES AΝΔΡΟΣ για οποιαδήποτε
διαδρομή εξυπηρετεί η εταιρία

Cosmoroes

Voucher 200€ για ακτοπλοϊκά
εισιτήρια, αεροπορικό εισιτήριο,
διαμονή ή οργανωμένο ταξίδι

61
δώρο

64
δώρο

69
δώρο

70
δώρο

71
δώρο

Divine Gastronomy

Δείπνο για 6 άτομα (αποστολή
κατ'οίκον)

72
δώρο

Athenee Athens

Γεύμα για 4 άτομα

73
δώρο

Ζurbaran

Γεύμα για 4 άτομα

74
δώρο

Different & Different

Different box με την υπογραφή του
Χριστόφορου Πέσκια για 4 άτομα

75
δώρο

Menoo

Γεύμα για 4 άτομα

76
δώρο

Εστιατόριο Βαρούλκο Seaside-Πειραιάς

1 δείπνο για 2 άτομα

77
δώρο

Εστιατόριο Sapou-Αντίπαρος

1 δείπνο για 2 άτομα

78
δώρο

Εστιατόριο L' Abreuvoir-Αθήνα

Δείπνο για 2 άτομα (βάσει
διαθεσιμότητας)

79
δώρο

Δειπνοσοφιστήριο catering

1 δείπνο για 2 άτομα στο νέο
εστιατόριο του Ιδρύματος Σ.
Νιάρχος

80
δώρο

Zeus & Dione

1 μπλούζα

81
δώρο

Zeus & Dione

1 τσάντα

82
δώρο

Αλεξάνδρα Τσουκαλά

1 τσάντα Minimum desigh

83
δώρο

Clodist

Ρούχα αξίας 250€ (e-shop)

84
δώρο

AnnieP

1 μεταξωτό εμπριμέ πουκάμισο
AnnieP από τη συλλογή AnnieP
Autumn-Winter 2020

85
δώρο

GAP

Δωροεπιταγή των 200€

86
δώρο

GAP

Δωροεπιταγή των 200€

87
δώρο

Mothercare

Δωροεπιταγή των 200€

88
δώρο

Mothercare

Δωροεπιταγή των 200€

89
δώρο

Mothercare

Δωροεπιταγή των 200€

90
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

91
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

92
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

93
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

94
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

95
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

96
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

97
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

98
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

99
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

100
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

101
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€
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δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

103
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

104
δώρο

Εstee Lauder

1 σετ περιποίησης προσώπου αξίας
166€

105
δώρο

Maan Island Wear

Voucher αξίας 150€

106
δώρο

2803 Fashion Loft

Voucher 150€

107
δώρο

Bespoke Αthens

Ρούχα αξίας 100€

108
δώρο

Portobello's Uomo

Voucher των 100€

109
δώρο

Portobello's Uomo

Voucher των 100€

110
δώρο

Salacha Concept Store

Voucher των 100€

111
δώρο

Tiki Tiki

Δωροεπιαταγή 100€

112
δώρο

Tiki Tiki

Δωροεπιαταγή 100€

113
δώρο

Tiki Tiki

Δωροεπιαταγή 100€

114
δώρο

Tiki Tiki

Δωροεπιαταγή 100€

115
δώρο

Tiki Tiki

Δωροεπιαταγή 100€

116
δώρο

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Δωροεπιταγή 150€

117
δώρο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΩΡΕΑ

Δωροεπιταγή 100€ για τα Public

118
δώρο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΩΡΕΑ

Δωροεπιταγή 100€ για τα Public

119
δώρο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΩΡΕΑ

Δωροεπιταγή 100€ για τα Public

120
δώρο

Mαρίνα Σωτηρίου

Θεραπείες δοντιών αξίας 300€

121
δώρο

Dermalab Ιατρική

Voucher των 250€ για botox

122
δώρο

Dermalab Ιατρική

Voucher των 250€ για botox

123
δώρο

VS Clinic

Voucher των 250€ για botox

124
δώρο

VS Clinic

Voucher των 250€ για botox

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία καθαρισμού προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία καθαρισμού προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία καθαρισμού προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία καθαρισμού προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία καθαρισμού προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία καθαρισμού προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία καθαρισμού προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία καθαρισμού προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία καθαρισμού προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία καθαρισμού προσώπου
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Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Υπηρεσίες περιποίησης

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Υπηρεσίες περιποίησης

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Υπηρεσίες περιποίησης

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Υπηρεσίες περιποίησης

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Υπηρεσίες περιποίησης

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Υπηρεσίες περιποίησης

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Υπηρεσίες περιποίησης

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Υπηρεσίες περιποίησης

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Υπηρεσίες περιποίησης

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Υπηρεσίες περιποίησης

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία προσώπου

Σταματίνα Ξύγκου - αισθητικός

Θεραπεία προσώπου

155
δώρο

Pavlos the Flower Workshop

Σύνθεση σε γυάλινο βάζο αξίας
100€

156
δώρο

Pavlos the Flower Workshop

Σύνθεση σε γυάλινο βάζο αξίας
100€

157
δώρο

Pavlos the Flower Workshop

Σύνθεση σε γυάλινο βάζο αξίας
100€

158
δώρο

Καλλιόπη Λιβανού

Ξενάγηση για 5 άτομα στο Μουσείο
της Ακρόπολης

159
δώρο

Miss Mary Cakes & more by Tsanos

Cake για 10-12 άτομα

Tsanos

2 καλάθια με προϊόντα Tsanos

Εra nuts

2 δωροεπιταγές των 40€

Verve

3 vouchers για 3 μονοημερα
προγραμματα αποτοξινωσης JUICE
DETOX

160
δώρο
161
δώρο
163
δώρο

