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Περιποίηση
Ενυδάτωση στο φούλ: Το λάδι σώματος που θα κάνει
το δέρμα σας να λάμπει
Χρύσα Δαρσακλή

22/02/2016 @ 05:00:23 μμ

LIFE CHANGING

20 beauty προϊόντα που θα σας
αλλάξουν τη ζωή
..και αξίζουν κάθε ευρώ της τιμής τους.

Η ενυδάτωση του δέρματος είναι ένας από τους πιο βασικούς κανόνες ομορφιάς,
πολλές φορές όμως ξεχνάμε να συμπεριλάβουμε στην ρουτίνα μας το σώμα. Για
να αποκτήσετε λοιπόν λαμπερό και ενυδατωμένο δέρμα άμεσα, σας προτείνουμε
να δοκιμάσετε έλαια σώματος, όπως αυτό της εταιρείας Nature.
Το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού βοηθάει στην αναγέννηση
του δέρματος και στην επαναφορά της χαμένης ζωτικότητάς του, ενώ ενυδατώνει,
συσφίγγει και συμβάλει 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.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ

Shop it! Βρήκαμε τα ωραιότερα κολάν
για τη γυμναστική και όχι μόνο
Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει.

Χρήση: Εφαρμόστε καθημερινά το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού, κάνοντας μασάζ για μερικά λεπτά. Απορροφάται άμεσα και είναι κατάλληλο

LOOK of the DAY

για όλους τους τύπους δέρματος. Είναι ιδανικό και για χαλαρωτικό μασάζ.
Το λάδι σώματος 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.
Διαβάστε επίσης:
SOS Beauty: Τα tips που θα σώσουν το δέρμα σας το χειμώνα
Midnight beauty: Τι πρέπει να κάνετε πριν κοιμηθείτε για να ξυπνήσετε σούπερ
ανανεωμένες
Ανανεώστε τη ρουτίνα ομορφιάς σας χωρίς να αγοράσετε ούτε ένα καλλυντικό

H Kate Bosworth με Altuzarra

προϊόν
Ακολουθήστε το InStyle στο instagram

ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Χρύσα Δαρσακλή

26/02/2016 @ 09:06:30 μμ

Οριστικό τέλος για το Spata
live: Με δάκρυα στα μάτια ο
Δημήτρης Ουγγαρέζος
αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό
κοινό

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

26/02/2016 @ 09:04:43 μμ

Η άγνωστη ιστορία που
αποκάλυψαν οι συνεργάτες
και η επική αντίδραση της
Ελένης Μενεγάκη: «Είστε και
παλιόπαιδα…Να τώρα τα λέμε
και δημόσια»

26/02/2016 @ 08:39:17 μμ

Πώς σχολιάζει ο Απόστολος
Γκλέτσος τη δήλωσή του που
έγινε viral;

ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

0 Σχόλια
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Σύνδεση
26/02/2016 @ 08:06:59 μμ

⤤ Κοινοποίηση

 Recommend

Celebrity News 26/02/2016:
Αυτά είναι τα νέα που πρέπει
να ξέρετε σήμερα

Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

Ξεκινήστε τη συζήτηση...
26/02/2016 @ 03:32:51 μμ

Η Ελένη Μενεγάκη έφερε την
άνοιξη με ένα πολύ κομψό
σύνολο

26/02/2016 @ 03:26:18 μμ

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ;

ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ INSTYLE.GR

Μόνο στο InStyle: Η Άννα Μαρία Μπαρού
μοιράζεται κάθε μέρα μία απολαυστική …

Μας ρωτήσατε: Πως θα διαλέξω την
τέλεια απόχρωση κόκκινου κραγιόν;

1 σχόλιο • 3 μήνες πριν

1 σχόλιο • 3 μήνες πριν

μ α ρ ι α — ευχαριστούμε

Η αμηχανία της Μενεγάκη και
η επιβεβαίωση της
Μπακοδήμου: Δείτε πώς
σχολίασαν οι τηλεοπτικές
εκπομπές τη δήλωση του
Γκλέτσου «Μόνο εγώ έχω
πάει με άντρα σε αυτή την
χώρα;»

nektariaagg — Ωραία είναι τα χρώματα,

καλό και το λανσάρισμα από παντού αλλά
μη λέμε και ότι διαρκούν κιόλας... Από …

Σήλια Δραγούνη: Δείτε το φωτεινό και
αριστοκρατικό σπίτι της σχεδιάστριας …

Super διαγωνισμός: Κερδίστε υπέροχα
κοσμήματα από την Maya Zoulovits

1 σχόλιο • 3 μήνες πριν

2 σχόλια • 4 μήνες πριν

Αριστείδης — Βοηθούσε και στις

26/02/2016 @ 03:14:59 μμ

Καλημερούδια: Εντυπωσιακή
άνοδος της Ντορέττας
Παπαδημητρίου στο δυναμικό
κοινό

Κατερίνα — Είναι Τέλειο δώρο !!!

φωτογραφίσεις για τον Ποπάι; Τι έκανε
δηλαδή; Την Όλιβ;

✉

d

Εγγραφή

Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σας

Ιδιωτικότητα

26/02/2016 @ 03:00:59 μμ

Chic & sexy: Δέκα
αγαπημένες σας celebrities με
υπέροχο μικρό στήθος

WHIBU: Βρήκαμε τα
πιο ωραία παιδικά
ρούχα με ελληνική
υπογραφή

Ετοιμάζετε νέο σπίτι;
Να τι θα χρειαστείτε

p

n

Διαβάστε επίσης:

Testimonial: Πώς
έχασα 20 κιλά;

Ναταλία Κηρύκου: Το
νέο μέλος της σειράς
Οι Συμμαθητές, μιλάει
στο InStyle για τις
διατροφικές
διαταραχές...

New Issue: 10 λόγοι
για να αποκτήσετε το
νέο InStyle που
κυκλοφορεί

Αυτό είναι το μυστικό
Η Olivia Munn
Αθηνά Οικονομάκου:
της νεότητας και σας το αποκάλυψε τα μυστικά Φωτογραφίζεται για το
αποκαλύπτουμε!
της ομορφιάς της!
νέο InStyle και μιλάει
για τη σχέση της αλλά
και για τη νέα...

Νέα εξέταση εντοπίζει
το γονίδιο της
παχυσαρκίας. Γιατί
πρέπει να την κάνετε

Editor’s choice: Αυτό
το μπουφάν από τα
Zara δεν πρέπει να
σας ξεφύγει για
κανέναν λόγο

Σχετικά Θέματα στο InStyle.gr

26/02/2016 @ 09:06:30

26/02/2016 @ 09:04:43

26/02/2016 @ 08:39:17

26/02/2016 @ 03:32:51

μμ

μμ

μμ

μμ

Οριστικό τέλος για το
Spata live: Με δάκρυα
στα μάτια ο Δημήτρης
Ουγγαρέζος
αποχαιρέτησε το
τηλεοπτικό κοινό

Η άγνωστη ιστορία που
αποκάλυψαν οι
συνεργάτες και η επική
αντίδραση της Ελένης
Μενεγάκη: «Είστε και
παλιόπαιδα…Να τώρα
τα λέμε και δημόσια»

Πώς σχολιάζει ο
Απόστολος Γκλέτσος
τη δήλωσή του που
έγινε viral;

Η Ελένη Μενεγάκη
έφερε την άνοιξη με
ένα πολύ κομψό
σύνολο

26/02/2016 @ 03:26:18

26/02/2016 @ 03:14:59

26/02/2016 @ 02:18:11

26/02/2016 @ 02:00:34

μμ

μμ

μμ

μμ

Η αμηχανία της
Μενεγάκη και η
επιβεβαίωση της
Μπακοδήμου: Δείτε
πώς σχολίασαν οι
τηλεοπτικές εκπομπές
τη δήλωση του
Γκλέτσου «Μόνο εγώ
έχω πάει με άντρα σε
αυτή την χώρα;»

Καλημερούδια:
Εντυπωσιακή άνοδος
της Ντορέττας
Παπαδημητρίου στο
δυναμικό κοινό

Γιάννης Χατζηγεωργίου:
Δείτε για πρώτη φορά
την αδερφή του «Τζεμ»
από το Ταμάμ

H φανταχτερή ζωή της
Βικτόρια Μπέκαμ και
μία αυτοκρατορία
μόδας αξίας 60 εκατ.
λιρών

26/02/2016 @ 01:49:39

26/02/2016 @ 01:40:00

26/02/2016 @ 01:31:24

26/02/2016 @ 01:12:09

μμ

μμ

μμ

μμ

Τι εξόργισε τη Μαρία
Κορινθίου και κατηγορεί
τους δημοσιογράφους;

H Kate Bosworth με
Altuzarra

Ναταλία Κηρύκου: Το
νέο μέλος της σειράς
Οι Συμμαθητές, μιλάει
στο InStyle για τις
διατροφικές διαταραχές
που αντιμετώπισε

Αυτές είναι οι
παρουσιάστριες της
επετειακής εκπομπής
του Αντ1!
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Photo Gallery
Τα πιο φρουτένια conditioner που θα κάνουν τα μαλλιά σας
να μυρίζουν υπέροχα!

1/5

ΕΠΟΜΕΝΟ

n

Fruity!
Μια από τις πιο απολαυστικές στιγμές είναι όταν
βγαίνουμε από το μπάνιο και τα μαλλιά μας μυρίζουν
υπέροχα. Όταν μάλιστα το άρωμα είναι φρουτώδες, τότε
δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τινάζουμε τα μαλλιά
μας σαν να είμαστε η Beyonce επάνω στη σκηνή, για
αυτό το λόγο συγκεντρώσαμε τα αγαπημένα μας και
σας τα παρουσιάζουμε.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Χρύσα Δαρσακλή

MADE IN GREECE

Shop it! Τα ωραιότερα σανδάλια & εσπαντρίγες
έχουν ελληνική υπογραφή
Εσείς ποιο θα επιλέξετε;

ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
13/06/2016 @ 01:00:04 μμ

Another one bites the dust: ΚΑΙ η
Emma Roberts έκανε καρέ

13/06/2016 @ 12:11:53 μμ

Αυτό είναι το πιο χρήσιμο αξεσουάρ
μίας στιλάτης γυναίκας

13/06/2016 @ 1 0 : 3 0 : 1 8 π μ

Αυτό είναι το απόλυτο μυστικό
ομορφιάς της Gigi Hadid για τέλειο
δέρμα χωρίς σπυράκια

13/06/2016 @ 10:11:16 πμ

Passion Alley: Βρήκαμε την πιο ωραία
boutique με ρούχα και αξεσουάρ στο
κέντρο της Αθήνας

13/06/2016 @ 0 9 : 3 0 : 4 2 π μ

Να πώς θα διατηρήσετε το χρώμα των
μαλλιών σας λαμπερό όλο το καλοκαίρι

12/06/2016 @ 09:28:15 μμ

Έκανε η Κατερίνα Παπουτσάκη την
διαφορά με αυτή την εμφάνιση απόψε
στο Your Face Sounds Familiar;

12/06/2016 @ 09:19:25 μμ

Μαρία Μπεκατώρου: Tι φόρεσε απόψε
στο Your Face Sounds Familiar και μας
άρεσε πολύ;

12/06/2016 @ 08:24:34 μμ

Ελληνίδα παρουσιάστρια γέννησε
πρόωρα: Δείτε την φωτογραφία μέσα
από το μαιευτήριο και τις στιγμές που
αναπολεί

LOOK of the DAY

Η Michelle Williams με Louis Vuitton
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Photo Gallery
Τα πιο φρουτένια conditioner που θα κάνουν τα μαλλιά σας
να μυρίζουν υπέροχα!
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

5/5

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

n

Nature Care Products
Η μαλακτική κρέμα Nature με βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού, είναι ιδανική για όλους τους τύπους μαλλιών,
δίνοντας λάμψη και ένταση, ενώ η τρίχα παραμένει
μαλακή και μεταξένια.
Τα μαλλιά σας φριζάρουν λόγω καιρού; Αντιμετωπίστε το
με 5 απλά βήματα!

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Χρύσα Δαρσακλή

MADE IN GREECE

Shop it! Τα ωραιότερα σανδάλια & εσπαντρίγες
έχουν ελληνική υπογραφή
Εσείς ποιο θα επιλέξετε;

ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
13/06/2016 @ 01:09:29 μμ

Μιρέλα Μανιάνι: Δείτε την για πρώτη
φορά για μπάνιο με την κόρη της

13/06/2016 @ 01:00:04 μμ

Another one bites the dust: ΚΑΙ η
Emma Roberts έκανε καρέ

13/06/2016 @ 12:11:53 μμ

Αυτό είναι το πιο χρήσιμο αξεσουάρ
μίας στιλάτης γυναίκας

13/06/2016 @ 1 0 : 3 0 : 1 8 π μ

Αυτό είναι το απόλυτο μυστικό
ομορφιάς της Gigi Hadid για τέλειο
δέρμα χωρίς σπυράκια

13/06/2016 @ 10:11:16 πμ

Passion Alley: Βρήκαμε την πιο ωραία
boutique με ρούχα και αξεσουάρ στο
κέντρο της Αθήνας

13/06/2016 @ 0 9 : 3 0 : 4 2 π μ

Να πώς θα διατηρήσετε το χρώμα των
μαλλιών σας λαμπερό όλο το καλοκαίρι

12/06/2016 @ 09:28:15 μμ

Έκανε η Κατερίνα Παπουτσάκη την
διαφορά με αυτή την εμφάνιση απόψε
στο Your Face Sounds Familiar;

12/06/2016 @ 09:19:25 μμ

Μαρία Μπεκατώρου: Tι φόρεσε απόψε
στο Your Face Sounds Familiar και μας
άρεσε πολύ;

LOOK of the DAY

Η Michelle Williams με Louis Vuitton
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