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Παρ 03 Ιουνίου 2016 14:00
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

Nature Care Products: Αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και ουδέτερο Ph, για
όλους τους τύπους δέρματος
Διαβάστε αναλυτικά

Nature Care Products: Αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και ουδέτερο Ph, για όλους
τους τύπους δέρματος

 
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 Att ica (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.nature.gr
+30 213 0351222-3
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Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έλεγχο από τον συντάκτη του κειμένου. Μπορείτε να στείλετε κείμενο μέχρι 600
χαρακτήρες. Προκειμένου να σχολιάσετε, θα πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης.

Αποστολή

Εχετε πληκτρολογήσει 0 χαρακτήρες, σας μένουν 600

Περισσότερα στο διαδίκτυο

AIM: “Βουρτσίζουμε μαζί” όπου υπάρχει
χαμόγελο

Η Ζωή μιας 20χρονης με Μούσια Ο Αρχιτέκτονας του Προγράμματος
Ανάκρισης της CIA

Οι αστρολογικές όψεις και οι προβλέψεις για
την εβδομάδα 30 Μαΐου ως 5 Ιουνίου 2016 με
την Νέα Σελήνη στους Διδύμους! Προβλέψεις
για όλα τα ζώδια!

Blue Hill Quotes Lipton – 28/5/2016

προωθείται από ContentExchange 

 Πέμπτη 02 Ιουνίου 2016 15:00
BEAUTY TIPS

Σταθερό μακιγιάζ και στην λιπαρή επιδερμίδα, το καλοκαίρι!
Διαβάστε αναλυτικά 

 

 Τετάρτη 01 Ιουνίου 2016 09:45
ΟΜΟΡΦΙΑ

DermaRoller και μεσοθεραπεία…
Διαβάστε αναλυτικά

 

 Τρίτη 31 Μαΐου 2016 15:30
BEAUTY TREND ALERT

H Rihanna εμφανίστηκε με το πιο χαριτωμένο χτένισμα για την εποχή
Διαβάστε αναλυτικά 

 

 Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 18:00
ΟΜΟΡΦΙΑ

Προτάσεις για το καλοκαιρινό σου νεσεσέρ
Διαβάστε αναλυτικά

 

 Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 12:00
BEAUTY TIPS

Μείνε cool στη ζέστη!
Διαβάστε αναλυτικά 
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Η στιγμή που η μητέρα της
Μενεγάκη μπήκε στο πλατό και
η παρατήρηση που ακολούθησε!
Δείτε το VIDEO

 

Σταματίνα Τσιμτσιλή:
Αποκάλυψε την αλήθεια για την
τρίτη εγκυμοσύνη σε Λιάγκα -
Σκορδά
Δείτε το VIDEO 

 

Μενεγάκη: Τα δάκρυά της on air
και η αποχώρηση από το πλατό!
Τι συνέβη;
Δείτε το VIDEO

 

Ελένη Μενεγάκη: Έτσι βάζει για
ύπνο τη μικρή Μαρίνα!
Δείτε το VIDEO

 

Μενεγάκη: Τα πρώτα μπάνια
της μικρής Μαρίνας και το
πολύχρωμο μαγιουδάκι της!
Δείτε το VIDEO

 

ΜΗΤΕΡΑ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟ
Η στιγμή που η μητέρα της
Μενεγάκη μπήκε στο πλατό και η
παρατήρηση που ακολούθησε!

 

 

 

 
 

ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΣΥΓΚΡΑΤΗΤΟ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Ασυγκράτητο το ζευγάρι της
ελληνικής showbiz στη Νέα Υόρκη

 

FASHION TIPS 
Βάλε το crop top σωστά!

 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ
Μεθυσμένα μπριζολάκια με
πατατούλες από την Αργυρώ
Μπαρμπαρίγου

 

ΜΠΟΥΛΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΟΝΑ 
Νάντια Μπουλέ: Πρώτη φορά νονά!
H διακόσμηση και οι καλεσμένοι
της βάπτισης στο FTHIS.GR

 

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ
Τα υπνοδωμάτια των celebrities!

 

ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Το είδαμε κι αυτό! Η Ελληνίδα
καλλονή έκανε γενέθλια στον...
σκύλο της κι έχουμε το VIDEO!

 

ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ
Πρίντεζης: Tραγούδησε Παντελίδη
στο γλέντι του Ολυμπιακού -
Φωτογραφίες και VIDEO

 

BEAUTY TIPS 
Σταθερό μακιγιάζ και στην λιπαρή
επιδερμίδα, το καλοκαίρι!
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Σκορδά - Λιάγκας: Ο γιος τους διέκοψε την
συνέντευξη με την Τσιμτσιλή

Βίκυ Καγιά: Το πρόβλημα υγείας τους
πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης

Ελιάνα Χρυσικοπούλου: Η κορούλα της
ξεκίνησε το κομμωτήριο! - Φωτογραφία

Πάνος Καλλίτσης: Εξιχνιάστηκε η
δολοφονική επίθεση σε βάρος του
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Νέο Γαλάκτωμα σώματος με βιολογικό εκχύλισμα
μελιού, για βρέφη & παιδιά
HOME >  FLIFE >  FAMILY

γράφει η  Fthis Team  | Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023, 12:47
- Τελευταία ενημέρωση: 27/03/2023, 08:59

  

Νέο Γαλάκτωμα σώματος με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, για βρέφη & παιδιά

Το Νέο φυσικό γαλάκτωμα σώματος με βιολογικό εκχύλισμα μελιού
NATURE, για βρέφη (6+ Μηνών) & παιδιά, στη νέα εύχρηστη &
ανακυκλώσιμη συσκευασία (200ml), είναι ειδικά σχεδιασμένο για το
ευαίσθητο δέρμα του μωρού ή του παιδιού. Το βιολογικό εκχύλισμα
μελιού προσφέρει καθημερινή ενυδάτωση και θρέψη ενώ τα πλούσια
βιολογικά εκχυλίσματά που περιέχει, προστατεύουν το δέρμα
αφήνοντάς το εξαιρετικά απαλό.

Τα έλαια από αμύγδαλο και από κουκούτσια βερίκοκου σε συνδυασμό με
τη πανθενόλη, ανακουφίζουν από ερεθισμούς, προλαβαίνουν την
ξηροδερμία και προσφέρουν απολυτή προστασία στο δέρμα του
βρέφους του νηπίου, του παιδιού αλλά και του εφήβου.

Το φυσικό γαλάκτωμα σώματος εμπλουτισμένο με το βούτυρο καριτέ
με 5 διαφορετικά και πολύτιμα φυτικά λιπαρά οξέα έχει εξαιρετικές
ενυδατικές ιδιότητες και ενισχύει τη φυσική του προστασία του
δέρματος του. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, έχει
φιλικό για το δέρμα pH και περιέχει μόνο βιολογικά εκχυλίσματα.

Info

Το νέο φυσικό γαλάκτωμα σώματος της Nature παράγεται στην Ελλάδα
και διατίθεται σε ανακυκλώσιμη συσκευασία (200ml), μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.enature.gr και σε
επιλεγμένα σημεία.

TAGS: ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ

Ακολουθήστε το Fthis.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις
ειδήσεις!

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος άρθρου, χωρίς αναφορά στην πηγή FThis (με
ενεργό σύνδεσμο προς το FThis.gr)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ
  

MOST POPULAR

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡA

 
Πήρε δίπλωμα
οδήγησης με την 960η
φορά! Της κόστισε
πάνω από 12.000 ευρώ
ανέβηκε πριν από 1 ώρα

 
Βρισηίδα Ανδριώτου: Η
νέα ανάρτηση όλο
νόημα μετά τον
διαδικτυακό καβγά της
με τον Άρη Σοϊλέδη
ανέβηκε πριν από 1 ώρα

 
MasterChef: Αυτός είναι
ο διαγωνιζόμενος που
αποχώρησε

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, 23:55

 
Σασμός: Ο Φαρμάκης
έμαθε ότι ο Μαθιός έχει
σκοτώσει και το Twitter
ευχήθηκε να τον
δολοφονήσει πρώτος
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, 23:44

 
Elijah Wood: Ο
"Άρχοντας των
δαχτυλιδιών"
αποκάλυψε ότι έγινε
ξανά πατέρας σχεδόν 1
χρόνο μετά
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, 23:30

 
MasterChef 2023:
Έκπληξη! Ο παλιός
παίκτης που επέστρεψε
στον διαγωνισμό
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, 23:08

 
Παγιδευμένοι: Η Άννα
μίλησε άσχημα στο
Δημήτρη για να μην
μάθει το μυστικό της και
το Twitter την έκραξε
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, 23:00

 
Χρύσα Μιχαλοπούλου:
Η κούκλα αδερφή της
συμμετείχε στη σειρά
του Star "IQ 160"!
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, 22:40

 
Survivor All Star:
"Άνθρακας είσαι Γκότση
μου, απάτη"
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, 22:20

FLATEST
Survivor All Star:
Αυτός είναι ο
τέταρτος υποψήφιος
προς αποχώρηση

Δείτε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έβγαλε
διαβατήριο στον δύο μηνών γιο του
(Φωτογραφίες)

Θοδωρής Μαραντίνης: Δείτε την
γλυκύτατη μητέρα του & τον πατέρα
του!

Θα δούμε μωρά από 2 μπαμπάδες;
Επιστήμονας δημιούργησε ωάρια από
αρσενικά ποντίκια

Άκης Πετρετζίκης: Ο γιος του τον
επισκέφθηκε στη δουλειά! Το γλυκό
στιγμιότυπο που μοιράστηκε στο
Instagram

Οι ευχές της Ναταλίας Γερμανού στο
βαφτιστήρι της - Είναι γιος
πασίγνωστου τραγουδιστή

Σάββας Πούμπουρας: Παιχνίδια στα
χιόνια με τη μικρή κόρη του Κύνθια

VIDEOS/ Σασμός: Ο αδερφός του
Υπουργού, Γιώργου Γεραπετρίτη, είναι
γνωστός ηθοποιός και έπαιξε στη σειρά

NEWS/ Γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά

TOP NEWS/ Βόλος: Άλλος ένα σταθμάρχης
του ΟΣΕ νεκρός σε τροχαίο

VIDEOS/ Δημήτρης Ουγγαρέζος:
Απαντά on air στα δημοσιεύματα που
τον θέλουν ζευγάρι με την Ιουλία
Καραπατάκη
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Κατερίνα Καινούργιου: Το χρώμα στο κραγιόν της

είναι κόκκινο αλλά όχι κλασικό! Σαρώνει στα trends

Πάσχα 2023: Το κοστούμι που φόρεσε η Ναταλία

Γερμανού είναι top για την Ανάσταση

Χταπόδι στιφάδο με κριθαράκι

από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο

Εριέττα Κούρκουλου: Το

λαχταριστό γεύμα που ετοίμασε

για τον γιο της

Τάσος Τεργιάκης: Το μπαλκόνι

του σπιτιού του που είναι γεμάτο

με γλάστρες με λουλούδια

θυμίζει μικρή όαση
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