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α νέα, ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών και περιποίησης

σώματος «Nature» ξεχωρίζουν για τα βιολογικά εκχυλίσματα ροδιού που

περιέχουν.

Η σειρά φροντίδας μαλλιών και περιποίησης σώματος «Nature» για τη γυναίκα και

τον άνδρα, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα του ροδιού και

περιλαμβάνει σαμπουάν, μαλακτική κρέμα, αφρόλουτρο και λάδι σώματος. Τα

προϊόντα Nature 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.

Παράλληλα, η σειρά φροντίδας μαλλιών και περιποίησης σώματος Nature για

βρέφη και παιδιά, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα μελιού και

περιλαμβάνει σαμπουάν και αφρόλουτρο, καθώς και γαλάκτωμα σώματος, τα οποία

βοηθούν σημαντικά το ευαίσθητο δέρμα λειτουργώντας καταπραϋντικά και

χαλαρωτικά.

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  συσκευασίες δώρου /ταξιδίου των 50 ml.  
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