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Nature Care Products: Αφρόλουτρο με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και ουδέτερο
Ph, για όλους τους τύπους δέρματος
Από Free Sunday Team 21/04/2016

Το αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος,
αναζωογονεί, ενυδατώνει και διατηρεί το δέρμα ελαστικό χάρη στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες των φυσικών
συστατικών του. 

Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες προκαλούν γήρανση του δέρματος,
συμβάλλοντας σημαντικά τόσο στην καλή υγεία της επιδερμίδας όσο και στην αντιγήρανση.

Το εκχύλισμα τζίνγκο μπιλόμπα τονώνει και βελτιώνει την μικροκυκλοφορία του δέρματος, ενώ το εκχύλισμα
μανταρινιού μειώνει την ευαισθησία στον ήλιο χαρίζοντας στο δέρμα εξαιρετική προστασία. Η τόνωση του
σώματος ολοκληρώνεται με αρώματα ροδιού και μανόλιας, τα οποία προσφέρουν μια υπέροχη αίσθηση
ξεκούρασης.

Χρήση: Απλώστε μικρή ποσότητα από το αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και ξεβγάλτε με
άφθονο νερό.

Το αφρόλουτρο 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 & τον άνδρα)   

Nature Care Products
www.enature.gr
-
T: +30 213 0351222-3

Αναζήτηση...

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

>>

Η σφαγή των αμνών
από Ντέπυ Κουρέλλου

Εθνική πορεία αυτοκαταστροφής 
από Editorial

Στο ίδιο έργο θεατές
από Editorial

Ποιος ωφελείται από την απεργία
στα ΜΜΕ;
από Editorial

Γερμανική μοναξιά στην εαρινή
σύνοδο
από Γιώργος Καπόπουλος

Περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ      ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Πολυδιάστατη κρίση στην Ε.Ε. η
οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να
ελεγχθεί

Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μάς
έφεραν τρεις λογαριασμούς και δύο
μνημόνια

Οι επτά λόγοι για τους οποίους
πέτυχε το συνέδριο της ΝΔ

Περισσότερα

Βίντεο      MOOD OF THE DAY

Πολυδιάστα…
Δημοσιεύτηκ…
6.697 προβο…

#Άντε, να τα εκατοστίσουμε
26/04/2016

#Πλεύση Ελευθερίας 
17/04/2016

#Πειθαρχικό
11/04/2016

Περισσότερα

ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ TWEET

362ΤΕΥΧΟΣ

Κατεβάστε το τελευταίο ΤΕΥΧΟΣ της
FREE SUNDAY

Δείτε όλα τα τεύχη

Πώς να διακοσμήσετε το
ανοιξιάτικο τραπέζι σας

Ζουμερή μπριζόλα με κόκκινη
σάλτσα

Σολωμός με τραγανή πέτσα

Περισσότερα

COOK FILES

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

Free Sunday
8.642 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα!Μου αρέσει η Σελίδα! ΚοινοποιήστεΚοινοποιήστε
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Τι συμβαίνει με τον Στέργιο Πιτσιώρλα; Λούκα Κατσέλη: Οι τρεις προϋποθέσεις για την άρση των capital controls 

 

Αρχική  |  Γυναίκα  |  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!
Από Free Sunday Team 09/06/2016

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.
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 & τον άνδρα)   

Nature Care Products
www.enature.gr
-
T: +30 213 0351222-3

Αναζήτηση...

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

>>

Ελληνικές αυταπάτες, αντιφάσεις,
ασυναρτησίες 
από Editorial

Ναρκισσιστικό μεθύσι
από Αγγελική Σπανού

Το προσφυγικό μεταξύ ευρωπαϊκής
σύγχυσης και ελληνικού χάους
από Γιώργος Κύρτσος

Η ελληνική οικονομία μπροστά σε
ευρωπαϊκές συμπληγάδες
από Γιώργος Κύρτσος

Fund άσματα
από Δημήτρης Γαλλής

Περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ      ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν καλά πολιτικά νέα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχίζεται ο φορολογικός
παραλογισμός αλά ελληνικά

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη η
υπογραφή της συμφωνίας για την
αξιοποίηση του Ελληνικού

Περισσότερα

Βίντεο      MOOD OF THE DAY

Δεν υπάρχο…
Δημοσιεύτηκ…
9.033 προβο…

#Offshore στα Πριγκιπονήσια
05/06/2016

#Τουρκοκρατία για τους
μενουμευρωπαίους
29/05/2016

#Μία σελίδα ανά 57,6 δευτερόλεπτα
22/05/2016

Περισσότερα

ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ TWEET

368ΤΕΥΧΟΣ

Κατεβάστε το τελευταίο ΤΕΥΧΟΣ της
FREE SUNDAY

Δείτε όλα τα τεύχη

Αυγουλάκια τηγανητά πικάντικα…
από τα παιδικά χρόνια στην
ενηλικίωση

Πώς να διακοσμήσετε το
ανοιξιάτικο τραπέζι σας

Ψωμάκια για μπέργκερ

Περισσότερα

COOK FILES

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

Free Sunday
9.383 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα! Κοινοποιήστε

facebook
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