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Φροντίδα από τη Φύση!

Το σαμπουάν &amp; αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχλυλισμα μελιού, είναι ειδικά
σχεδιασμένο για την καθαριότητα του ευαίσθητου βρεφικού (+6μηνών), παιδικού αλλά και
εφηβικού δέρματος, προστατεύοντας την επιδερμίδα χωρίς να ξηραίνει τα μαλλιά και...

Το Αφρόλουτρο & Σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα μελιού και ουδέτερο Ph και με εκχυλίσματα
φύλλων ελιάς βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής υγρασίας της επιδερμίδας, ενώ τα εκχυλίσματα
αμυγδάλου μαζί με τις πρωτεΐνες σιταριού και την πανθενόλη, αναπλάθουν, ηρεμούν και αφήνουν
λείο το δέρμα του βρέφους, του νηπίου, του παιδιού αλλά και του εφήβου.

Χρήση: Απλώστε το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, απαλά στα
βρεγμένα μαλλιά αλλά και στο σώμα κάνοντας ελαφρύ μασάζ. Ξεβγάλτε προσεκτικά.
Το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, 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! 

Nature Care Products
www.enature.gr

T: +30 213 0351222-3
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Στείλε το σχολιό σου

Για να καταχωρήσετε σχόλιο πρέπει να είσατε συνδεδεμένος. Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε
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Οι πρώτοι 3
μήνες: Πολύ
νωρίς για
πρόγραμμα…
Μπορεί σε αυτή τη φάση το
μικρό σας να είναι πολύ
μικρό για να ακολουθήσει
κάποιο...

Φροντίδα

Τι θέλει το μωρό
μου;
Υπόσχεστε πως θα κάνατε
τα πάντα για να βλέπετε το
αγγελούδι σας γελαστό!
Αλήθεια, τι...

Φροντίδα

Δεν χρειάζεται να
ανησυχείτε…
Ανησυχείτε επειδή το μωρό
σας δεν κοιμάται όλο το
βράδυ ή επειδή δεν μπορεί
να κάνει ούτε...

Φροντίδα

Q&A: Γιατί δεν
κοιμάται;
Όσο κουραστικό και αν
είναι, τα βρέφη που
θηλάζουν οφείλουν να
έχουν ελεύθερο ωράριο,...

Υγεία

Q&Α: Το μωρό
μου συναχώθηκε.
Τι να κάνω;
Τα συμπτώματα που
περιγράφετε οφείλονται
συνήθως σε απλές ιώσεις.
Οι ρινικές εκκρίσεις...

Ανάπτυξη

Καλοκαιρινά
παιχνίδια με το
μωρό
Στην πρώτη βρεφική ηλικία,
που το μωρό αρχίζει να
στηρίζει το κεφαλάκι και να
εξερευνά...

Τεστ: περιμένεις αγοράκι ή
κοριτσάκι;

Μάθε πριν σου το πει ο γιατρός!

TEST

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Μαρία-Αλεξάνδρα Μαγιάκου:

«Oι θεραπείες ύψους δεν είναι για όλα τα
παιδιά...»

SHOPPING

Το παιχνίδι είναι μεταδοτικό!
Μεταδώστε το!

Η νέα σειρά LATTJO από την ΙΚΕΑ  θα
εμπνεύσει μικρούς και μεγάλους να παίζουν
περισσότερο μαζί, καθημερινά!
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