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Nature Care Products: Σαμπουάν με βιολογικό εκχυλίσμα ροδιού και ουδέτερο Ph, για όλους τους τύπους μαλλιών!

Nature Care Products: Σαμπουάν με βιολογικό
εκχυλίσμα ροδιού και ουδέτερο Ph, για όλους
τους τύπους μαλλιών!

CONNECT & FOLLOW

Μπορώ Άννα Δρούζα
34.339 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα!

Κοινοποιήστε

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό για όλους τους τύπους
μαλλιών της γυναίκας αλλά και του άνδρα, καθαρίζει σε βάθος και συμβάλει στην προστασία της
φωτεινότητας των μαλλιών, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και
αντιοξειδωτικά. Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού προστατεύει τα μαλλιά από τις βλαβερές
ελεύθερες ρίζες, ενώ ενυδατώνει και επαναφέρει την λάμψη στα ταλαιπωρημένα μαλλιά. Τα
βιολογικά εκχυλίσματα χαμομηλιού και αμαμέλιδας ηρεμούν το δέρμα του κεφαλιού, χάρη στις
καταπραϋντικές ιδιότητές τους, ενώ το βιολογικό εκχύλισμα της καλέντουλας αποκαθιστά την
ελαστικότητα τους.
Χρήση: Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και
στη συνέχεια, αφού κάνετε απαλό μασάζ, ξεβγάλτε με άφθονο νερό.
Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, διατίθεται για λιανική πώληση σε συσκευασία
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 το προμηθευτεί σε συσκευασία δώρου/ταξιδίου των 50 ml!
(συμπεριλαμβάνεται στη σειρά για τη γυναίκα και τον άνδρα)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:28 Η «Αγορά» που κυκλοφορεί το Σάββατο
13/2/2016
Μοιράσου το! :

Μου αρέσει!

34 χιλ.
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0

17:06 ΕΕ: Διορία τριών μηνών στην Ελλάδα
για έλεγχο των συνόρων, αλλιώς εκτός
Σένγκεν για δύο χρόνια

Διαβάστε επίσης

17:00 Ο Γερμανός διοικητής και τα πλοία της
ΝΑΤΟϊκής αρμάδας που θα περιπολούν στο
Αιγαίο [εικόνες]
15:32 Πώς η γιορτή του Βαλεντίνου μπορεί
να μας... πληγώσει
15:28 Τους κάνουν κακό! Φράσεις που δεν
πρέπει να λέτε στα παιδιά

Χτίσε τη δική σου
πόλη!

Κερδίστε το πιο
καινούριο iPhone

Ikariam

Iphone6

Βάλε τους εργάτες
σου να χτίσουν την
καλύτερη
πρωτεύουσα!

15:02 11 μυστικά για να γίνετε καλύτερος
μπαμπάς

Το πιο καινούριο
iPhone, στα χέρια
σας

14:56 Η στάση γέφυρα στο σεξ: Πώς το πέος
μπαίνει βαθιά στη γυναίκα!

Iphone6

Ikariam

14:49 Δες όμορφες ιδέες για τι δώρο να
πάρεις στο κορίτσι σου του Αγίου
Βαλεντίνου!

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα καλύτερα ξηρά
σαμπουάν της
αγοράς

Τα καλύτερα Bob
κουρέματα για
όλους τους τύπους
μαλλιών

8 τροφές που
μπορείτε να βάλετε
στα μαλλιά σας

Τα 10 καλύτερα
σαμπουάν για την
αναδόμηση των
ξερών μαλλιών

5 απαραίτητες
μάσκες μαλλιών !

Tips για να μην
λαδώνουν τα
μαλλιά!

Γίνε πιο όμορφη με
6 φθηνά προϊόντα!

Οι πιο οικονομικές
βαφές μαλλιών;

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Όνομα και επώνυμο
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Το μήνυμα σας εδώ

Πληκτρολογήστε το κείμενο

Αποστολή

Καθαρισμός

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...
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ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Απλή λύση στην παιδική παχυσαρκία:
Περισσότερο νερό στο μεσημεριανό

Ψυχολογία
Σεξ/Σχέσεις
Υγεία
Μόδα & Ομορφιά
Διατροφή
Θεάματα
News
Αστρολογία
Διακόσμηση

Τα χαρακτηριστικά του υπερβολικά
ζηλιάρη άνδρα
Όταν η γυναίκα κάνει σχέση με πολύ
μικρότερο άνδρα
Πάρε ιδέες για το μακιγιάζ της
βραδινής σου εξόδου για του Αγίου
Βαλεντίνου. (Video)
Χωρίζουμε: Πώς θα μιλήσεις στα παιδιά
για το διαζύγιο
Οταν η Μέρκελ υποδέχτηκε τον Τζορτζ
Κλούνεϊ και την Αμάλ στην Καγκελαρία
[εικόνες]
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Nature Care Products: Μαλακτική κρέμα μαλλιών με βιολογικό εκχυλίσμα ροδιού, για όλους τους τύπους μαλλιών!

Nature Care Products: Μαλακτική κρέμα μαλλιών
με βιολογικό εκχυλίσμα ροδιού, για όλους τους
τύπους μαλλιών!

CONNECT & FOLLOW
Η μαλακτική κρέμα Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανική για όλους τους
τύπους μαλλιών της γυναίκας αλλά και του άνδρα, ενισχύει τα μαλλιά δίνοντας λάμψη και ένταση,
ενώ η τρίχα παραμένει μαλακή και μεταξένια. Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, πλούσιο σε
πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά, βοηθάει στην ανανέωση της τρίχας σε βάθος. Τα έλαια jojoba
και δεντρολίβανου θρέφουν τα μαλλιά και ενισχύουν τη φυσική ανάπτυξή τους, προσφέροντας
ενυδάτωση, ελαστικότητα και λάμψη.

Μπορώ Άννα Δρούζα
37.119 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα!

Κοινοποιήστε

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

Χρήση: Απλώστε τη μαλακτική κρέμα Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού σε βρεγμένα μαλλιά
κάνοντας ελαφρύ μασάζ αποφεύγοντας τις ρίζες. Αφήστε για 2-3 λεπτά και ξεβγάλτε με άφθονο
νερό.
Η μαλακτική κρέμα μαλλιών Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, διατίθεται για λιανική πώληση
σε συσκευασία 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 την προμηθευτεί σε συσκευασία δώρου/ταξιδίου των 50 ml!
(συμπεριλαμβάνεται στη σειρά για τη γυναίκα &amp; τον άνδρα)

Μοιράσου το! :

Μου αρέσει!

37 χιλ.

Tweet

0

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διαβάστε επίσης

14:59 ΙΣΑ: Οδηγίες για τον καύσωνα
14:44 Αμερικανοί επιχειρηματίες για πρώτη
φορά στη βιομηχανική έκθεση
«Cubaindustria»
14:32 "Η επίθεση στο Ορλάντο δεν είχε στόχο
μόνο τους ομοφυλόφιλους"
14:06 Σεξ μετά την εμμηνόπαυση: μύθοι και
αλήθειες

Κερδίστε το πιο
καινούριο iPhone
Iphone6

O διπλός
αυνανισμός: Τι είναι
και πώς το κάνουν
οι γυναίκες (ΦΩΤΟ)

Κυτταρίτιδα: Πώς
δημιουργείται και
πώς να την
αντιμετωπίσεις

Θέλετε το πιο
καινούριο iPhone;
Μάθετε πώς
μπορείτε να
κερδίσετε ένα!

13:59 Πολάκης: "ένα πολύ μεγάλο μέρος των
δικαστών είναι στο παραδικαστικό κύκλωμα"
13:44 Γιατί πήγε στα γραφεία της
Εισαγγελίας η μητέρα του Παντελίδη

Iphone6

13:39 Έρευνα: Δραματική αύξηση της
κατάθλιψης στους Έλληνες την τελευταία
5ετία
13:17 Έλλειψη εμπιστοσύνης και
συγκρούσεις στη σχέση: τι πρέπει να κάνετε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tο πολυτελές σπίτι
που αγόρασε o
Παντελής
Παντελίδης δύο
μήνες πριν το
τροχαίο

Το πιο καινούριο
iPhone, στα χέρια
σας

Κερδίστε ένα
iPhone - μάθετε
πώς

Iphone6

Iphone6

Αμοιβαίος
αυνανισμός: Δείτε
πώς το κάνουν τα
ζευγάρια (nsfw)

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ

Το καρέ σε όλους
τους τύπους
μαλλιών

Nature Care
Products: Σαμπουάν
με βιολογικό
εκχυλίσμα ροδιού
και ουδέτερο Ph,
για όλους τους

Τα καλύτερα Bob
κουρέματα για
όλους τους τύπους
μαλλιών

Τα 10 καλύτερα
χρώματα μαλλιών
που επιλέξαμε από
τις επιδείξεις της
εβδομάδας μόδας
της Νέας Υόρκης

Το Bob κούρεμα
ήρθε για να μείνει

5 απαραίτητες
μάσκες μαλλιών !

Περιποιηθείτε τα
μαλλιά σας με
φυσικό τρόπο!

Φτιάξε μαλακτική
κρέμα με μέλι!

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Όνομα και επώνυμο
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Το μήνυμα σας εδώ

Πληκτρολογήστε το κείμενο

Αποστολή

Καθαρισμός
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ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Έρευνα: Αυξηση για κατάθλιψη,
έμφραγμα, εγκεφαλικό και διαβήτη
στην Ελλάδα
Σε υπαρξιακό δίλημμα οι Σοσιαλιστές
στην Ισπανία
Οργανώστε τη ντουλάπα σας με νέα
ράφια
Τζο Κοξ: Ποια ήταν η ακτιβίστρια
βουλευτής που δολοφονήθηκε και πώς
προσπαθούσε να κάνει τον κόσμο
καλύτερο
Σκληρή αντιπαράθεση ΠαππάΠαναγούλη στη Βουλή
Oι καβγάδες με το παιδί για τα ρούχα
και το ντύσιμο

PRODUCED
BY TELIA.CO.GR
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
για την καλύτερη
εμπειρία σας Πληροφορίες

Δέχομαι

