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Διυλισμένο (Fractionated) λαδι καρυδας. Αξίζει να…

Infokids » Ομορφιά » Κάνε το καλύτερο για τα μαλλιά σου με τα Nature Care Products!

Κάνε το καλύτερο για τα μαλλιά σου με τα Nature Care Products!

Λαδι Καρύδας 100ml
Διυλισμένο (Fractionated) λαδι καρυδας. Αξίζει να το δείτε.

Η φύση μας προσφέρει απλόχερα τους καρπούς της όχι μόνο για την τροφή, αλλά και για την υγεία μας! Για την
ομορφιά και τον καλλωπισμό μας! Ένα από τα πιο ευεργετικά προϊόντα της είναι το ρόδι και αυτό φαίνεται να το
γνωρίζουν καλά στην ελληνική εταιρεία Nature Care Products!
Η νέα σειρά προϊόντων τους έχει ως βάση το ρόδι και απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες!
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. Επιπλέον, 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.
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 & τον άνδρα) !
Δοκιμάστε τα και δώστε στα μαλλιά σας την ευκαιρία να γίνουν δυνατά, λαμπερά και όμορφα με προϊόντα της
ελληνικής γης, χωρίς μεγάλο κόστος!

Μοιραστείτε το!
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Tags: nature, styling μαλλιών, γυναίκα και ομορφιά, συμβουλές ομορφιάς
Επεξεργασία άρθρου: Σίσσυ Στρέμπα

Σχετικά Άρθρα από το infowoman.gr

Η Συνταγή
της Ημέρας

Τα 4 λάθη του κραγιόν!

Αποκτήστε υπέροχες
μπούκλες μέσα σε λίγη ώρα,
ακόμα και αν τα μαλλιά σας
είναι ολόισια!

Nα πώς θα φορέσεις μάσκαρα 5 μυστικά ομορφιάς που θα
με χρώμα χωρίς να μοιάζεις σε βοηθήσουν να κοιμηθείς
με κλόουν!
καλύτερα!

Tinkerbell trend: Το νέο
χτένισμα που έχουν
λατρέψει οι celebrities!

Πλεόν τα περιοδικά δεν
φωτογραφίζουν μοντέλα!

Strobing: Η νέα τάση στο
μακιγιάζ που… εκτοπίζει το
contouring

Εύκολο μανικιούρ για την
ημέρα του Αγίου
Βαλεντίνου!

Eύκολη μακαρονάδα με σάλτσα
ναπολιτάνα. Plus: Πώς το
σκόρδο προστατεύει τις
τριανταφυλλιές;
Λένε πώς διώχνει μακριά τα κακά
πνεύματα και αν αναλογιστούμε την
μυρωδιά...

Αυτό το άρθρο καταχωρήθηκε Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου, 2016 στην κατηγορία Ομορφιά .

Γράψτε το σχόλιό σας.
* Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας με ελληνικούς χαρακτήρες, πεζά (μικρά γράμματα).
Όνομα (απαραίτητο)

Mail (δε θα δημοσιευθεί) (απαραίτητο)

Αποστολή

Πανεπ. Αθηνών E
learning
elearn.elke.uoa.gr

Ειδίκευση στην Κοσμητολογία Απονέμεται Πιστοπ/
κό Επιμόρφωσης

K-max πυκνά μαλλιά
Καταπολέμηση
Τριχόπτωσης
Αρωματικά
Χώρου2310685661

Αρχική Επικοινωνία
© 2009 - 2016 infowoman.gr
Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή
από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του infowoman.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης σου.
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Infokids » Ομορφιά » Αναγέννηση και σύσφιξη της επιδερμίδας με το λάδι σώματος Nature Care Products

Αναγέννηση και σύσφιξη της επιδερμίδας με το λάδι σώματος Nature Care Products

Το λάδι σώματος Nature Care Products με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό για όλους τους τύπους
δέρματος, βοηθάει στην αναγέννηση του δέρματος και στην επαναφορά της χαμένης ζωτικότητάς του, ενώ ενυδατώνει,
συσφίγγει και συμβάλλει στην καλή υγεία της επιδερμίδας.
Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν γήρανση του δέρματος, ενώ τα έλαια
από κουκούτσια βερίκοκου, πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, έχουν ενυδατικές και αναζωογονητικές ιδιότητες.
Τα έλαια των κουκουτσιών σταφυλιού συσφίγγουν και χαρίζουν λάμψη στην επιδερμίδα. Η περιποίηση
ολοκληρώνεται με τα αρώματα ροδιού και μανόλιας, που χαλαρώνουν και ηρεμούν σώμα και πνεύμα. Εφαρμόστε
καθημερινά το λάδι σώματος Nature Care Products με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, κάνοντας μασάζ για μερικά λεπτά.
Απορροφάται άμεσα. Είναι ιδανικό και για χαλαρωτικό μασάζ.
Το λάδι σώματος Nature Care Products 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).
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Μοιραστείτε το!
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Tags: Nature Care Products, γυναίκα και ομορφιά, λάδι σώματος, περιποίηση επιδερμίδας
Επεξεργασία άρθρου: Μαρία Ιωαννάτου

Η Συνταγή
της Ημέρας

Σχετικά Άρθρα από το infowoman.gr

Λουκάνικο με κοχύλια και
μπρόκολο. Plus: Ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος να
αποθηκεύσεις το τυρί;
Και ποιος δεν συνοδεύει το γεύμα ή
το δείπνο του με ένα κομμάτι τυρί;...

Κάνε την κοιλιά σου να
δείχνει επίπεδη ακόμα κι αν
δεν είναι!

Η επανάσταση στα σγουρά
μαλλιά έρχεται με τη νέα
σειρά Curvaceous της
Redken

Δες πώς να αφαιρέσεις το
ημιμόνιμο μανικιούρ στο
σπίτι!

Τα 5 καλύτερα μυστικά
ομορφιάς για τα μαλλιά που
θα ακούσετε ποτέ!

Η Gisele Bündchen
Εσείς καταλάβατε ποια είναι
αποκαλύπτει τα μυστικά
η Taylor Swift;
ομορφιάς της σε ένα video 2
λεπτών!

Φτιάξε μόνη σου την πιο
αποτελεσματική μάσκα
προσώπου με 3 υλικά που
έχεις στην κουζίνα σου!

Αν υποφέρεις από έκζεμα
αυτά τα τέσσερα μυστικά θα
βοηθήσουν το δέρμα σου!

Αυτό το άρθρο καταχωρήθηκε Παρασκευή, 1 Απριλίου, 2016 στην κατηγορία Ομορφιά .

Γράψτε το σχόλιό σας.
* Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας με ελληνικούς χαρακτήρες, πεζά (μικρά γράμματα).
Όνομα (απαραίτητο)

Mail (δε θα δημοσιευθεί) (απαραίτητο)

Αποστολή

Αρχική Επικοινωνία
© 2009 - 2016 infowoman.gr
Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή
από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του infowoman.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης σου.
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Σταμάτα να κρύβεις τα πόδια σου με 1 εύκολο κ γρήγορο τρικ. Δες το!

57,07 CHF
Infokids » Προτάσεις Αγοράς » Nature Care Products: Το αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού που θα λατρέψεις!

Nature Care Products: Το αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού που θα
λατρέψεις!

17,83 CHF

17,83 CHF

17,83 CHF

Το αφρόλουτρο Nature Care Products 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

17,83 CHF

στον ήλιο, χαρίζοντας στο δέρμα εξαιρετική προστασία. Η τόνωση του σώματος ολοκληρώνεται με αρώματα ροδιού και
μανόλιας, τα οποία προσφέρουν μια υπέροχη αίσθηση ξεκούρασης.

Η Συνταγή
της Ημέρας
Φτιάξτε cheesecake σε βαζάκια
μέσα σε 10 λεπτά!
Ένα γλυκό αγαπητό από όλους!
Φράουλα, τυρί κρέμα και μπισκότο!
Δροσερό και...

Χρήση: Απλώστε μικρή ποσότητα από το αφρόλουτρο Nature Care Products με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και
ξεβγάλετε με άφθονο νερό.
Το αφρόλουτρο Nature Care Products 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 (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

Μοιραστείτε το!
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Tags: Nature Care Products, αφρόλουτρο, γυναίκα και ομορφιά, περιποίηση σώματος
Επεξεργασία άρθρου: Μαρία Ιωαννάτου

Σχετικά Άρθρα από το infowoman.gr

4 αναπάντεχα χρώματα για
το γαμήλιο μανικιούρ!

Δώσε τέλος στις
μουντζούρες από μάσκαρα!

Πώς να φορέσετε τα
Πρέπει να χρησιμοποιείς την
φορέματά σας με χαμηλά
κρέμα ματιών με μέτρο και
παπούτσια, ακόμα και αν δεν να το γιατί!
είστε η Gisele!

Make up artist μετατρέπει
διάσημους πίνακες
ζωγραφικής σε μακιγιάζ!
(Video)

H ζάχαρη μας κάνει «sugar
faces»!

Έτσι κάνεις τα δόντια σου
κίτρινα χωρίς καν να το
καταλαβαίνεις!

Αν σας λέγαμε να απλώσετε
το foundation σας με μια
κάλτσα θα το κάνατε;

Αυτό το άρθρο καταχωρήθηκε Παρασκευή, 3 Ιούνιος, 2016 στην κατηγορία Προτάσεις Αγοράς .

Γράψτε το σχόλιό σας.
* Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας με ελληνικούς χαρακτήρες, πεζά (μικρά γράμματα).
Όνομα (απαραίτητο)

Mail (δε θα δημοσιευθεί) (απαραίτητο)

Αποστολή

Αρχική Επικοινωνία
© 2009 - 2016 infowoman.gr
Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή
από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του infowoman.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης σου.
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Infokids » Προτάσεις Αγοράς » Nature Care Products: Η μαλακτική κρέμα με ρόδι που είναι ιδανική για κάθε τύπο μαλλιών!

Nature Care Products: Η μαλακτική κρέμα με ρόδι που είναι ιδανική για κάθε τύπο
μαλλιών!

Η μαλακτική κρέμα Nature Care Products 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.

Η Συνταγή
της Ημέρας
Μπουκίτσες κοτόπουλου στον
φούρνο. Plus: Καταπολεμήστε
τα μικρόβια με θυμάρι!
Το θυμάρι είναι ένα βότανο με
πολλαπλές ιδιότητες και οφέλη. Mια
από τις...

Χρήση: Απλώστε τη μαλακτική κρέμα Nature Care Products με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού σε βρεγμένα μαλλιά,
κάνοντας ελαφρύ μασάζ αποφεύγοντας τις ρίζες. Αφήστε για 2-3 λεπτά και ξεβγάλετε με άφθονο νερό.
Η μαλακτική κρέμα μαλλιών Nature Care Products με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, διατίθεται για λιανική πώληση σε
συσκευασία των 250 ml μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.enature.gr

Nature Care Products
www.enature.gr

Tηλ: +30 213 03 51 222-3

Μοιραστείτε το!
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Tags: Nature Care Products, μαλακτική κρέμα μαλλιών, προϊόντα μαλλιών, φροντίδα μαλλιών
Επεξεργασία άρθρου: Μαρία Ιωαννάτου

Σχετικά Άρθρα από το infowoman.gr

Tips Ομορφιάς: Προετοιμάζω Nature Care Products: Το
τα μαλλιά μου για το
αφρόλουτρο με βιολογικό
χειμώνα!
εκχύλισμα ροδιού που θα
λατρέψεις!

Αναγέννηση και σύσφιξη της Με υλικά της κουζίνας,
επιδερμίδας με το λάδι
φτιάξτε μια μάσκα βαθιάς
σώματος Nature Care
θεραπείας για τα μαλλιά!
Products

Πώς να κάνεις έναν messy
κότσο στα μαλλιά εύκολα
και γρήγορα!

Το μαγικό της γιαγιάς για
υπέροχα μαλλιά!

Κοντό ή μακρύ μαλλί; Μάθε
τι σου ταιριάζει στο λεπτό!

Για να έχετε πάντα λαμπερά
μαλλιά

Αυτό το άρθρο καταχωρήθηκε Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος, 2016 στην κατηγορία Προτάσεις Αγοράς .

Γράψτε το σχόλιό σας.
* Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας με ελληνικούς χαρακτήρες, πεζά (μικρά γράμματα).
Όνομα (απαραίτητο)

Mail (δε θα δημοσιευθεί) (απαραίτητο)

Αποστολή
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Ομορφιά

Ήξερες ότι το μυστικό για τη σωστή απολέπιση σώματος βρίσκεται στα φύκια;



ΟΜΟΡΦΙΆ

Ήξερες ότι το μυστικό για τη
σωστή απολέπιση σώματος
βρίσκεται στα φύκια;
25 Φεβρουαρίου 2019
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Μείνε ενήμερη με το newsletter του
InfoWoman

h

Τ

το email μου..

ο ελληνικό, φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με φύκια
NATURE είναι ένα καλλυντικό σαπούνι με ήπια
απολεπιστική δράση που διεγείρει την μικροκυκλοφορία,
εξαλείφει τις τοξίνες και συμβάλλει στη βελτίωση της εμφάνισης
της επιδερμίδας του σώματος.

Εγγραφή

Οι ευεργετικές ιδιότητες τους
Τα φύκια κάνουν φυσικό peeling βοηθώντας στην τόνωση και στην σύσφιξη,
ενώ σε συνδυασμό με το ελαιόλαδο αυξάνει την ενυδάτωση της επιδερμίδας
αφήνοντάς την μοναδικά καθαρή, απαλή και λεία. Τα αγνά, φυσικά συστατικά
του, το καθιστούν ιδανικό για καθημερινή χρήση από τη σύγχρονη οικογένεια,
ενώ είναι κατάλληλο για το σώμα (και τα χέρια) και φυσικά για όλους τους
τύπους δέρματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΈΣΤΕΡΑ

Οριστικό «λουκέτο» στη
Raxevsky – Απολύθηκαν οι
τελευταίοι 100 εργαζόμενοι
26 Φεβρουαρίου 2019

Το καλλυντικό φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με φύκια NATURE
παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται σε συσκευασίες 100gr μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος www.enature.gr αλλά και σε επιλεγμένα σημεία
πώλησης (δίκτυο καταστημάτων MY MARKET, φαρμακεία κλπ.).

Η εταιρεία Nature Hellas Care Products έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με τα
καλύτερα πιστοποιημένα ελληνικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων
περιποίησης, τα πιο αγνά ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών και
περιποίησης σώματος, χρησιμοποιώντας βιολογικά και φυσικά εκχυλίσματα
των πιο δραστικών συστατικών της φύσης.
Τα συστατικά των φυσικών προϊόντων περιποίησης της Nature Hellas Care
Products προέρχονται κατόπιν φυσικής επεξεργασίας, δεν περιέχουν χημικές
ουσίες και άλλα έκδοχα της, ενώ δεν έχουν υποστεί κάποια τεχνολογική
επεξεργασία (κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν
δοκιμαστεί σε ζώα. Όλα τα προϊόντα περιποίησης και φροντίδας της Nature
Hellas Care Products, βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, είναι γνωστοποιημένα
στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) και στην Ευρωπαϊκή Πύλη
κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων C.P.N.P. (Cosmetic Products Notification
Portal).
Nature Care Products
Tηλ: +30 213 0351222-3
www.enature.gr
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d

f
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ INFOWOMAN

από Μαρία Ιωαννάτου
ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Nature Care Products

απολέπιση

περιποίηση επιδερμίδας

προτάσεις αγοράς

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο η
Τάμτα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην
Eurovision 2019

Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις
για τη συναυλία των Koza
Mostra στο Faust (1/3)
25 Φεβρουαρίου 2019

Αγνοείται οδηγός αυτοκινήτου που
παρασύρθηκε από χείμαρρο

Το Infowoman.gr χαρίζει σε 4
τυχερούς αναγνώστες βιβλία
από την Εκδοτική Αθηνών

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ
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Βρήκαμε το μοναδικό ματ κραγιόν

Η διαχρονική συλλογή ρούχων

Νέα σειρά περιποίησης προσώπου

που πρέπει να έχεις στο νεσεσέρ

«The Classics» φτάνει στο Hard

με περισσότερες από 1 εκ.

σου – Σε 12 χρώματα για να

Rock Cafe Athens

πωλήσεις – Θα γίνει η αγαπημένη

διαλέξεις

σου!

Κερδίστε 3 σετ προϊόντων

Βρήκαμε τα κοσμήματα που θα

Get the look: Η Περιστέρα

αντιγήρανσης από τη σειρά Hyalu

ολοκληρώσουν το look σου το

Μπαζιάνα με pencil φούστα,

B5 της La Roche-Posay

βράδυ του Αγ. Βαλεντίνου

ιδανική για όλες τις ώρες της
μέρας
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To νέο Φυσικό Σαπούνι προσώπου Nature καθαρίζει, αναπλάθει και
θρέφει την επιδερμίδα σου

ΟΜΟΡΦΙΑ

Από Σοφία Κωστάρα - 9 Μαρτίου 2022

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θέλεις να νιώσεις αίσθηση φρεσκάδας, καθαριότητας και ενυδάτωσης στο πρόσωπό σου; Το νέο φυσικόφυτικό σαπούνι NATURE, με εκχυλίσματα χαμομηλιού και καλέντουλας, είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό
του προσώπου. Η ειδική σύνθεσή του με φυσικά εκχυλίσματα και βιταμίνες, χαρίζει βαθιά ενυδάτωση,
ενισχύει τη φυσική διαδικασία ανάπλασης του δέρματος και βελτιώνει την ελαστικότητά του.
Το εκχύλισμα χαμομηλιού έχει εξαιρετική αντιφλεγμονώδη και αντισηπτική δράση βοηθώντας έτσι
σημαντικά στη καταπράυνση των ερεθισμένων ιστών του δέρματος. Το εκχύλισμα ανθών καλέντουλας έχει
απαλυντική δράση, ενισχύοντας την ανανέωση του δέρματος.

Το βούτυρο καριτέ και οι βιταμίνες Α, D, Ε, F που περιέχει, περιποιείται και βελτιώνει την υφή της
επιδερμίδας, αφήνοντάς την εξαιρετικά λεία και απαλή. Το νέο φυσικό-φυτικό σαπούνι προσώπου με
σύνθεση πλούσια σε βιταμίνες και εκχυλίσματα χαμομηλιού και καλέντουλας, είναι το νέο σας καλλυντικό
που θα εντάξετε στην καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας σας πρωί-βράδυ.
Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και είναι δερματολογικά ελεγμένο.

Info
Το νέο φυσικό -φυτικό σαπούνι της Nature παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται σε συσκευασία 90gr, μέσω
του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.enature.gr και σε επιλεγμένα σημεία.

Διαβάστε επίσης
Βαρέθηκες το πιστολάκι; Ιδού, 3 φυσικοί τρόποι για να αποκτήσεις ίσια μαλλιά
Δείτε πώς μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε Ουκρανούς φιλοξενούμενους στην Ελλάδα
“Όσα χρόνια και αν περάσουν θα είμαι πάντα αυτή που της αρέσουν οι μικρότεροι άνδρες” – Η Ναταλία
Γερμανού απαντά στους επικριτές της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτά τα μικρά tips ομορφιάς θα
σου χρειαστούν για ολική

Η τελευταία δημιουργία του
Tom Ford θυμίζει ειδυλλιακές

Τι είναι το bathscaping και ποια
τα οφέλη του

Η ΦΑΙΗ ΞΥΛΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ
ΣΤΟ BACKPACK ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθήστε μας
στο Google News
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