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Ώπα! Πάλι αυξάνουν τον ΦΠΑ -
Δειτε πόσο και σε ποια προϊόντα

Πρόταση βόμβα η οποία έγινε από την
ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι όχι απλά
συζητήθηκε, αλλά συμφωνήθηκε με τους...

Tα προϊόντα που πρέπει να
ψωνίσετε αν επισκεφτείτε αυτές
τις 18 χώρες: Ποιο είναι το σήμα
κατατεθέν για την Ελλάδα;
(PHOTOS)

Η συχνότερη ερώτηση που ακούν όσοι
επιστρέφουν από ταξίδι είναι «τι ψώνισες;».

 

Το γνωρίζατε; Αυτές είναι οι 20
κλασικές μάρκες που στην χώρα
μας τις έχουμε ταυτίσει με τα ίδια
τα προϊόντα! (PHOTOS)

Πόσες φορές έχεις πει στη μητέρα σου,
πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, να σου
πάρει και την αγαπημένη σου Μερέντα; Χμμ,
υπολογίζοντας πως είσαι γύρω στα 22 της
το έχεις πει περίπου 90 φορές στη ζωή σου!

Αυτά είναι τα 7 προϊόντα που
όλοι έχουμε στο σπίτι μας και
προκαλούν καρκίνο!

Θα μπορούσαν λοιπόν αυτά τα προιόντα να
πωλούντα ι  ελεύθερα ενώ μπορε ί  να
προκαλέσουν  σοβαρές  βλάβες  στον
οργανισμό, ακόμη...

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 - Το email σας εδώ - 

Πιο δημοφιλή

Πού θα διασκεδάσεις
σήμερα, Πέμπτη 9
Ιουνίου, στην Αθήνα;...

Το AthensMagazine.gr
σας προτείνει τις επιλογές
που...

Μάγοι, ξωτικά και η πιο
τρομακτική ταινία της
χρονιάς! Όλα...

Επτά νέες ταινίες κάνουν
πρεμιέρα αυτή την
εβδομάδα στους...

Τα Ζώδια των ημερών
μέχρι και τις 14/06/2016
by...

Καλημέρα αγαπητά μου
ξωτικά! Διανύουμε τις
μέρες των...

Ζώδια: Τι λένε τα άστρα
για σήμερα, Πέμπτη 09
Ιουνίου;

Τι κέφια έχουν σήμερα το
ζώδιο και ο ωροσκόπος
σου; Τι...

Η Φωτογραφία της
Ημέρας: Το Σπίτι του
Ήλιου - Το ανενεργό...

Το Haleakala είναι ένα
ανενεργό ηφαίστειο στο
νησί Μάουι...

Φρίκη: 17χρονος
μαχαίρωσε και
στραγγάλισε τη μητέρα
του!...

Συγκλονίζει ο 17χρονος
μητροκτόνος Jacob
Taliaferro που...

 

Πρέπει να διαβάσετε περισσότερα »

Τα πιο όμορφα ΔΩΡΕΑΝ
πράγματα που μπορείτε
να κάνετε στην...

Διαβάστε στο
AthensMagazine.gr τί
μπορείτε να κάνετε
δωρεάν...

Η ομορφότερη
κυριακάτικη βόλτα της
Αθήνας: Πλάκα και...

Δείτε τις φωτογραφίες στο
AthensMagazine.gr

Το bar με τις
περισσότερες ετικέτες
ουίσκι στην Ευρώπη...

Δύο ξεχωριστοί χώροι, ο
καθένας µε τη δική του...

10 όμορφα και φθηνά
ουζερί για την Μεγάλη
Εβδομάδα στην...

Στο AthensMagazine.gr
σου βρήκαμε φθηνές
προτάσεις για...

Αυτές είναι οι καλύτερες
παραδοσιακές ταβέρνες
για να...

Το Athensmagazine.gr
σου προτείνει τις
καλύτερες ταβέρνες...

Οι τρεις καλύτερες
συναυλίες του φετινού
καλοκαιριού στην...

Το Eject Festival στην
Πλατεία Νερού θα είναι
πραγματικά...

Most Wanted περισσότερα »

Vespa Happy Days

Με δώρα αξίας έως 480€
!!

Κόλλησε το κινητό;
Vodafone Check & Go!

Κάνε την κούρσα της
ζωής σου!

NN Health

Το να έχεις σωστή
ασφάλιση υγείας έχει
σημασία.

Εσύ παίζεις ή τρέχεις και
η ΟΠΑΠ προσφέρει έως
20€!

Φρεσκάδα και άνεση με
τα Intim Area για την
καθημερινή...

 

Κατηγορίες

Αρχική

Γεύση

Club & Bars

Θέατρο

Agenda

Fashion

Βιβλίο

Τηλεόραση

Παιδί

Best of Athens

Shopping

Hotel

Τέχνη

Fresh News

Guides Περιοχών

Metropinion

Sex & Dating

Most Wanted

Athens Magazine

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Newsletter

Sitemap

Travelstyle.gr

Συνδρομές

Όροι χρήσης

Προσωπικά δεδομένα

Copyright © 2010 Athens Magazine. All rights reserved

Athens Events

Σήμερα

«All Time Classics:
Disco - Pop - Rock»
στο Bolivar Beach Bar

Μoa Bones live στο
Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών

Nadi Raj & Hindigo στο
Faust

Euro 2016 - Ραντεβού
στην ταράτσα του Bios!

Κεραμική από την Κίνα
στο Μουσείο Μπενάκη

Μαγικές καλοκαιρινές
βραδιές στην πόλη:
Όλες οι συναυλίες στον
Κήπο του Μεγάρου
Μουσικής!

Φεστιβάλ Αθηνών &
Επιδαύρου 2016: Για
ένα ακόμη καλοκαίρι
εδώ!

Τα ομορφότερα
ΔΩΡΕΑΝ πράγματα
που μπορείς να κάνεις
στην Αθήνα τον Ιούνιο!

Μία ξεχωριστή εμπειρία
στα πάρκα της Αθήνας:
Τί θαυμάσιο θα
συμβαίνει έως τις 3
Ιουλίου και είναι
εντελώς δωρεάν;

Always about the MAN
στο Pirée!

περισσότερα

Deals

Δωρεάν δρομολόγια για
θαλάσσια μπάνια!
Ποιους Αθηναίους
αφορά;

Το φθηνότερο street
food της πόλης:
Μπορείς να φας από
€1,90!

Ευχάριστα νέα: Δωρεάν
Wi-Fi σε δημόσιους
χώρους!

Tο AthensMagazine.gr
σας βρήκε μια ακόμη
σούπερ προσφορά:
Απεριόριστο φαγητό με
μόλις €15 σε ένα από τα
καλύτερα ασιατικά
εστιατόρια της Αθήνας!

Το AthensMagazine.gr
σου βρήκε μια από τις
καλύτερες προσφορές
στην Αθήνα: Πού θα
φας όσο θέλεις μόλις με
€13;

περισσότερα

Νέες αφίξεις

Bacoa: Αργεντίνικη
φινέτσα και υπέροχες
λατινοαμερικάνικες
σπεσιαλιτέ στην
Κηφισιά!

Ένα ολοκαίνουριο
στολίδι στο ιστορικό
κέντρο: Η πρώτη
βερμουτερία της
Αθήνας είναι γεγονός!

Zambri: "Τρυπώσαμε"
πρώτοι στον
ολοκαίνουριο εξωτικό
παράδεισο της
Κηφισιάς!

Tο ομορφότερο bistrot
της Αθήνας...
μετακόμισε και εμείς
μπήκαμε πρώτοι στο
νέο του χώρο!
(PHOTOS)

Γιατί όλοι μιλούν για ένα
πανέμορφο "τέρας"
στην Κηφισιά;

Δοκιμάσαμε πρώτοι
το... ολοκαίνουριο
Νεράντζι, στο
Μοναστηράκι! Αέρας
παλιάς αριστοκρατικής
Αθήνας... προσιτός σε
όλους!

La Vita Vera: Το νέο bio
restaurant και
delicatessen στη
Γλυφάδα που θα φέρει
τα πάνω κάτω στη
διατροφή μας!

Chef and the dog: Για
πρώτη φορά, το
"αμαρτωλό" street food
σε....gourmet εκδοχή!

Öppen: Το ολόφρεσκο
all day της Βούλας που
θα γίνει το νέο σου
στέκι!

ALMA Gallery: O νέος
χώρος σύγχρονης
τέχνης στο κέντρο της
Αθήνας!

περισσότερα

Σύντομα στην
Αθήνα

Ο σούπερ σταθμός των
ΚΤΕΛ που θα
δημιουργηθεί στον
Ελαιώνα! To έργο που
αλλάζει ολόκληρη την
περιοχή!

Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης:
Ανοίγει -επιτέλους- το...
MoMA της Αθήνας!

Αλλάζουν τα πάντα στις
αστικές συγκοινωνίες:
Τί θα συμβεί με
λεωφορεία και τρόλεϊ;

Το στολίδι που αλλάζει
τη Νέα Σμύρνη: Θα
κοστίσει €17.850.000
και θα... τιμά έναν
"ήρωα της Πλατείας"!
(PHOTOS)

Είσαστε έτοιμοι; Οι
καλύτερες συναυλίες
του φετινού
καλοκαιριού στην
Αθήνα! Το
Athensmagazine.gr
σας προτείνει...

Κάτι συναρπαστικό
έρχεται σε λίγες ημέρες
στον Πειραιά

H Ομόνοια αλλάζει
πρόσωπο και
ομορφαίνει: Τί θα
συμβεί στην καρδιά της
Αθήνας τον επόμενο
μήνα;

Μια... νόστιμη έκπληξη
έρχεται στα βόρεια
προάστια!

Το Μετρό πηγαίνει
Γλυφάδα

Άλσος Βεΐκου - Γουδή:
Όλα όσα πρέπει να
γνωρίζετε για την
γραμμή 4 του Μετρό!

περισσότερα

Guides
Περιοχών

Τα... διαμάντια του
ιστορικού κέντρου: Το
AthensMagazine.gr
σου προτείνει 15+2
μοναδικές επιλογές
διασκέδασης στην
καρδιά της Αθήνας!

Εξάρχεια: Τα καλύτερα
στέκια στην πιο
"άτακτη" και μποέμ
γειτονιά της Αθήνας! Το
AthensMagazine.gr σάς
μεταφέρει όλα όσα
πρέπει να γνωρίζετε

Πετράλωνα - Total
Guide: Μια ξεχωριστή
βόλτα σε μια από τις
πιο αυθεντικές γειτονιές
της Αθήνας!

TOTAL GUIDE -
Κουκάκι: Το
AthensMagazine.gr
σου προτείνει τα
καλύτερα στέκια για
φαγητό και ποτό σε μια
από τις πιο cool
γειτονιές της Αθήνας!

περισσότερα

Top 10 
Photo Gallery

Τουρίστας στην πόλη
σου

Πεδίο Άρεως

περισσότερα

Links & Blogs

Best Greek Hotels
Διαδικτυακό ταξιδιωτικό
γραφείο.

Αθηνόραμα
Οδηγός πόλης

περισσότερα

Ομορφιά - Υγεία
Nature Care Products: Ελληνικά φυσικά
προϊόντα φροντίδας μαλλιών &
περιποίησης σώματος με βιολογικά
εκχυλίσματα!

15 Ιουνίου 2016

Είναι γνωστό πως η φύση «παράγει» πληθώρα προϊόντων που τα συστατικά τους έχουν
χαρακτηριστικές ευεργετικές δράσεις τόσο για τον οργανισμό όσο και για το σώμα! Βάσει
αυτού, πλέον ο σύγχρονος άνθρωπος στρέφεται όλο και περισσότερο προς τη χρήση
φυσικών καλλυντικών προϊόντων τόσο για την περιποίηση, την τόνωση του σώματος του
όσο και για τη γενικότερη ευεξία την αναζωογόνησή του!

Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature για τη γυναίκα και τον
άνδρα, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα του ροδιού και περιλαμβάνει
σαμπουάν, μαλακτική κρέμα, αφρόλουτρο & λάδι σώματος. Τα προϊόντα φροντίδας
μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature με βιολογικά εκχυλίσματα ροδιού, συμβάλουν
στην αναζωογόνηση της επιδερμίδας ενώ προστατεύουν από την πρόωρη γήρανση και τη
φθορά από τις ηλιακές ακτίνες. Παράλληλα, καθαρίζουν το δέρμα, λειαίνουν τις ρυτίδες και
βοηθούν στην απολέπιση ενυδατώνοντας σε βάθος.

Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature για βρέφη (+6μηνών) &
παιδιά, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα μελιού και περιλαμβάνει
σαμπουάν & αφρόλουτρο καθώς και γαλάκτωμα σώματος, Τα προϊόντα φροντίδας
μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature με βιολογικά εκχυλίσματα μελιού για βρέφη
(+6μηνών) & παιδιά, βοηθούν σημαντικά το ευαίσθητο δέρμα του μωρού, του νηπίου αλλά
και των μεγαλύτερων παιδιών και εφήβων λειτουργώντας καταπραϋντικά & χαλαρωτικά. Η
συνδυαστική χρήση τους, λειτουργεί αντιβακτηριδιακά ενώ έχει  καθοριστικά
αποτελέσματα στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος τους. Λόγω των
αντιοξειδωτικών, των βιταμινών, των μετάλλων αλλά και των θρεπτικών στοιχείων των
συστατικών του μελιού, λειτουργούν υπέρ της κατακράτησης της φυσικής υγρασίας του
σώματος.

Τα Ελληνικά, φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature,
διατίθενται για λιανική πώληση σε συσκευασίες των 250 ml μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος www.enature.gr, ενώ μέσω των πολυκαταστημάτων Attica (κέντρο
Αθήνας, Golden Hall Μαρούσι, Care Lab by Attica Γλυφάδας, Τσιμισκή Θεσ/νίκη) και των
Factory Outlet (στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και στην οδό Πειραιώς),
μπορεί κανείς να προμηθευτεί τα αντίστοιχα προϊόντα σε ξεχωριστές συσκευασίες
δώρου/ταξιδίου των 50 ml! 

Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature, προέρχονται
κατόπιν φυσικής επεξεργασίας & έχουν ως βάση μόνο βιολογικά εκχυλίσματα
βοτάνων, ενώ δεν περιέχουν χημικές ουσίες & άλλα έκδοχα τους, περιέχουν - ανά είδος -
ουδέτερο Ph, δεν έχουν υποστεί κάποια τεχνολογική επεξεργασία (κατά το στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.

 

 Όλα τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature,
παρασκευάζονται στα καλύτερα πιστοποιημένα Ελληνικά εργαστήρια παραγωγής
καλλυντικών προϊόντων, δεν περιέχουν παρα-υδροξυβενζοϊκό οξύ (paraben), ορυκτέλαια
(mineral oils), αιθανολαμίνες (ethanolamines), ισοδιαζολίνες (isodiazolines) &
τριαιθανολαμίνη (triethanolamine)  και είναι γνωστοποιημένα τόσο στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), με Αριθμό Γνωστοποίησης: C000003327, όσο και στην
Ευρωπαϊκή Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων C.P.N.P. (Cosmetic Products
Notification Portal), με Κωδικό Έγκρισης: 88642.

 

 

Nature Care Products

www.enature.gr

-

T: +30 213 0351222-3

 enature.gr   

AthensMagazine.gr
207 χιλ. "Μου αρέσει!"Μου αρέσει η Σελίδα!

 

 

Σχόλια χρηστών

« Επιστροφή

Athens Newsletter

Αναζήτηση επιχειρήσεων

Τίτλος
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Κατηγορία επιχείρησης

Περιοχή

Τι είδατε

Ομορφιά - Υγεία
Nature Care Products: Ελληνικά φυσικά προϊόντα
φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος με βιολογικά
εκχυλίσματα!

Πιο δημοφιλή
Πιο δημοφιλή της εβδομάδας
1. Νεκρός άντρας σε αποσύνθεση στον Πειραιά! Δείτε

φωτογραφίες!

2. Το βίντεο - ντοκουμέντο με τον απίστευτο τσακωμό στο
Σύνταγμα! Δείτε τι συνέβη! (VIDEO)

3. Αποκάλυψη - σοκ: Αυτός όπλισε το χέρι του μικρού φονιά
του 14χρονου Τάσου!

4. Φρίκη: Σκυλιά κατασπάραξαν εργάτη στην Κομοτηνή!

5. Σοκ: Νεκρός τουρίστας σε πισίνα στην Κρήτη!

6. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον 52χρονο στη Ρόδο:
Είχε ασελγήσει σε δύο...

7. Σοκαριστικό: Έδεσε τη γυναίκα του και τον εραστή της και
τους χτυπούσε ανελέητα! (ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΚΛΗΡΟ VIDEO)

8. Βίντεο - φωτιά: Τουρκάλα σβήνει την τηλεόραση του άντρα
της την ώρα του Euro! Αυτό που ακολουθεί θα σας
σοκάρει... (VIDEO)

9. Ποιους αποκάλεσε ανόητους ο Λεβέντης μέσα στη Βουλή;;;

10. Συναγερμός στην Κυψέλη: Συνελήφθη η σατανική
Βουλγάρα!

1. Πού θα διασκεδάσεις σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουνίου, στην
Αθήνα; Το AthensMagazine.gr σου έχει 10 μοναδικές
προτάσεις!

2. Μάγοι, ξωτικά και η πιο τρομακτική ταινία της χρονιάς!
Όλα τα TRAILERS και οι ΚΡΙΤΙΚΕΣ της νέας
κινηματογραφικής εβδομάδας!

3. Τα Ζώδια των ημερών μέχρι και τις 14/06/2016 by
MagicF’Ariel!

4. Ζώδια: Τι λένε τα άστρα για σήμερα, Πέμπτη 09 Ιουνίου;

5. Η Φωτογραφία της Ημέρας: Το Σπίτι του Ήλιου - Το
ανενεργό ηφαίστειο στο Maui της Χαβάης

6. Φρίκη: 17χρονος μαχαίρωσε και στραγγάλισε τη μητέρα
του! Νέο έγκλημα που συγκλονίζει...

7. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 09 Ιουνίου, σύμφωνα με
το εορτολόγιο;

8. Μαγευτική Ερμιόνη: Η παραθαλάσσια πόλη που λατρεύουν
οι διάσημοι από ψηλά (VIDEO)

9. Έτσι θα δείχνεις 10 χρόνια νεώτερος σε μια νύχτα:
Χρησιμοποίησε λάδι καρύδας με 7 διαφορετικούς
τρόπους!

10. Πρωκτικό σεξ: Η διπλή διείσδυση στη γυναίκα
(ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

AthensMagazine.gr

Agenda

ΤΕΤ 
15/06
ΠΕΜ 
16/06
ΠΑΡ 
17/06
ΣΑΒ 
18/06
ΚΥΡ 
19/06
ΔΕΥ 
20/06
ΤΡΙ 
21/06
«All Time Classics: Disco - Pop - Rock» στο Bolivar
Beach Bar

Kάθε Τετάρτη το πιο επιτυχημένο party της πόλης
επιστρέφει στο Bolivar Beach Bar. Clubs & Bars »

Μoa Bones live στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

To Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησείο φιλοξενεί το κοινό
για μια ξεχωριστή βραδιά - συναυλία, σ’ έναν πανέμορφο
προαύλιο χώρο στο Λόφο Νυμφών, μέσα στα... Τέχνη »

Nadi Raj & Hindigo στο Faust

H Nadi Raj γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα από
Ινδούς γονείς. Μετά από πολλά χρόνια ενασχόλησης με
την μουσική και αυτοσχεδιαστικά μουσικά σύνολα,...
Clubs & Bars »

Euro 2016 - Ραντεβού στην ταράτσα του Bios!

Το μεγάλο Rendez - Vous του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου
είναι εδώ και εμείς δίνουμε ραντεβού στην ταράτσα του
Μπάιος για να παρακολουθήσουμε ζωντανά και...
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Gossip
Σελίδες: 1

Σοκ! Να ο πραγματικός λόγος που η
Αθηνά Ωνάση αρνείται
κατηγορηματικά να γίνει μητέρα!
Ο δικηγόρος και φίλος της Αθηνάς
Ωνάση και του Αλβάρο, ο Γιώργος
Λένος,...

Το τερμάτισε! Θα πάθετε σοκ όταν
δείτε τι χρώμα έβαψε αυτή τη φορά
τα μαλλιά της η Συνατσάκη! (PHOTO
& VIDEO)
Μετά το πετρόλ τι έχει σειρά; «Μόλις
μου περάσει η τρέλα θα γυρίσω στο...

Κορίτσι με... αρχές: Αυτή είναι η
26χρονη που παντρεύτηκε τον
62χρονο μεγιστάνα στην Σαντορίνη
(PHOTOS)
Μπορεί ο γάμος του υιού Σαββίδη με
την καλλονή Γιάννα να μονοπώλησε το...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Γεύση
Σελίδες: 1

Gazi College: Aνανεώνεται και
εμπλουτίζεται συναρπαστικά!
Το Gazi College μας υποδέχεται με ένα
ανανεωμένο menu που τα έχει...

To... λαχταριστό burger house που
έχει ξετρελάνει τη Γλυφάδα!
Μια πολλά υποσχόµενη πρόταση στην
καρδιά της Γλυφάδας.

Oι πιο µυστηριακές κουζίνες του
κόσµου δίνουν νόστιμο ραντεβού στο
Κολωνάκι!
JSP (Japan - Spain - Peru), λοιπόν, το
concept που πρωτοσύστησε το 2012
το...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Clubs & Bars
Σελίδες: 1

Θα στεκόταν εύκολα δίπλα στα πιο
στυλάτα café της Via
Montenapoleone ή στη Brera του
Μιλάνου: Ένα υπέροχο ιταλικό στέκι
στο Κολωνάκι!
Spuntino στα ιταλικά σηµαίνει
«snack», κι αυτήν τη συνήθεια από
την...

Ένα υπέροχο vintage all day φέρνει
την εποχή της ποτοαπαγόρευσης
στο Κολωνάκι!
Ένα νοερό ταξίδι στον Μεσοπόλεµο και
την εποχή που το αλκοόλ ήταν......

Aperol Spritz Afternoon Festival: Το
πιο ανατρεπτικό φεστιβάλ ξεκινάει
στο Χαλάνδρι και συνδυάζει τα
πάντα!
Το πιο μοντέρνο και δροσερό cocktail
του καλοκαιριού μας προσκαλεί στο
πιο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πίστες
Σελίδες: 1

Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει στις
πίστες της Αθήνας! Πότε κάνει
πρεμιέρα για το φετινό καλοκαίρι;
Το Must Seaside Club ήρθε για να
ταράξει τα καλοκαιρινά δρώμενα, με
τον...

Ένα μελωδικό καλοκαίρι με την
Πέγκυ Ζήνα: Πρώτο ραντεβού στο
Βεάκειο!
Η Πέγκυ Ζήνα ξεκινά με μια μεγάλη
συναυλία την Τετάρτη 6 Ιουλίου στο...

Kαλοκαιρινές συναυλίες Γιάννη
Χαρούλη: Πότε θα εμφανιστεί σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη;
Μετά από έναν χειμώνα απουσίας από
τη συναυλιακή σκηνή και την...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

News & People
Σελίδες: 1

Νεκρός άντρας σε αποσύνθεση στον
Πειραιά! Δείτε φωτογραφίες!
Σύμφωνα με τις πρώτες αποκλειστικές
πληροφορίες, άντρας περίπου 70
ετών...

Σοκ: Δείτε πώς είναι η Βίκυ Σταμάτη
8 μήνες μετά την αποφυλάκισή της!
(PHOTOS)
Οκτώ μήνες μετά την αποφυλάκισή
της, η Βίκυ Σταμάτη φαίνεται πως ζει
μια...

Ένταση και λιποθυμίες στο
Σύνταγμα! Δείτε τι συνέβη στη
συγκέντρωση των "Παραιτηθείτε"!
(PHOTOS)
Νεαρός άντρας με μία σημαία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπάθησε να
κάψει τη...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Κριτικές
Σελίδες: 1

Αποκάλυψη - σοκ: Γι' αυτό τα
ροτβάιλερ έφαγαν το μικρό αγόρι!
Συγκλονιστική εξέλιξη που δεν θα
διαβάσετε αλλού...
Αυτό είναι το ερώτημα που δεν μπορεί
εύκολα να απαντηθεί στο άκουσμα
της...

Ανάσταση και Ελληνισμός: Δύο
σπουδαίες έννοιες που ενώνονται!
Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήτο
πάντοτε το αληθινό φως, το οποίον
φωτίζει...

Όχι άλλο εμετό στην ελληνική
τηλεόραση!
Κι εκεί που πιστεύεις ότι έχουμε πιάσει
τον πάτο του βαρελιού, η ελληνική...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πρέπει να διαβάσετε
Σελίδες: 1

Τρομερή αποκάλυψη Πάγκαλου για
τα Ίμια, 20 χρόνια μετά: "Αμερικανικά
πλοία θα μπλόκαραν τους..."
Σε μια σημαντική αποκάλυψη
προχώρησε ο Θεόδωρος Πάγκαλος 20
χρόνια μετά...

Έφτασε ο καύσωνας! Σε αυτές τις
περιοχές θα σημειωθούν 40άρια
αύριο!
Ο πρώτος καύσωνας του φετινού
καλοκαιριού μας χτυπά την πόρτα,
καθώς από...

Αυτό το νέο θα σας χαροποιήσει
όλους: Η επίσημη ανακοίνωση για
την τιμή της βενζίνης!
Διέψευσε ο Τρύφων Αλεξιάδης ότι η
κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει... την...
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