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Nature Care Products: Σαμπουάν με
βιολογικό εκχυλίσμα ροδιού και
ουδέτερο Ph, για όλους τους τύπους
μαλλιών!

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. Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
προστατεύει τα μαλλιά από τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες, ενώ ενυδατώνει και επαναφέρει
την λάμψη στα ταλαιπωρημένα μαλλιά. 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.

Χρήση: Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού και στη συνέχεια, αφού κάνετε απαλό μασάζ, ξεβγάλτε με άφθονο νερό.

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
και τον άνδρα)  
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