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Φρόντισε τα μαλλιά και το σώμα σου... φυσικά!
Nature Care Products: Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών &
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περιποίησης σώματος με βιολογικά εκχυλίσματα!
Οι Καλύτερες Προσφορές Ξενοδοχείων!
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Θέλω να λαμβάνω μοναδικές
προσφορές προϊόντων
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Αντιμετωπίστε τις
παναδες και τα στίγματα
με 100% Φυσικό Τρόπο.

ίναι γνωστό πως η φύση «παράγει» πληθώρα προϊόντων που τα
συστατικά τους έχουν χαρακτηριστικές ευεργετικές δράσεις τόσο για τον
οργανισμό όσο και για το σώμα! Βάσει αυτού, πλέον ο σύγχρονος
άνθρωπος στρέφεται όλο και περισσότερο προς τη χρήση φυσικών

καλλυντικών προϊόντων τόσο για την περιποίηση, την τόνωση του σώματος του
όσο και για τη γενικότερη ευεξία την αναζωογόνησή του!

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature για τη γυναίκα και
τον άνδρα, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα του ροδιού και
περιλαμβάνει σαμπουάν, μαλακτική κρέμα, αφρόλουτρο & λάδι σώματος. Τα

10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ
''ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ''

προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature με βιολογικά
εκχυλίσματα ροδιού, 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.
Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature για βρέφη (+6μηνών)
& παιδιά, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα μελιού και
περιλαμβάνει σαμπουάν & αφρόλουτρο καθώς και γαλάκτωμα σώματος, Τα

ΜΥΣΤΙΚΑ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΖΩΔΙΟ

προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature με βιολογικά
εκχυλίσματα μελιού για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά, βοηθούν σημαντικά το
ευαίσθητο δέρμα του μωρού, του νηπίου αλλά και των μεγαλύτερων παιδιών και
εφήβων λειτουργώντας καταπραϋντικά & χαλαρωτικά. Η συνδυαστική χρήση
τους, λειτουργεί αντιβακτηριδιακά ενώ έχει καθοριστικά αποτελέσματα στη
διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος τους. Λόγω των αντιοξειδωτικών,
των βιταμινών, των μετάλλων αλλά και των θρεπτικών στοιχείων των συστατικών
του μελιού, λειτουργούν υπέρ της κατακράτησης της φυσικής υγρασίας του
σώματος.
Τα Ελληνικά, φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος

ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ
ΚΑΥΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

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

5 APPS ΠΟΥ ΚΑΘΕ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ' ΧΕΙ
ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ

προμηθευτεί τα αντίστοιχα προϊόντα σε ξεχωριστές συσκευασίες δώρου/
ταξιδίου των 50 ml!
Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature,
προέρχονται κατόπιν φυσικής επεξεργασίας & έχουν ως βάση μόνο βιολογικά
εκχυλίσματα βοτάνων, ενώ δεν περιέχουν χημικές ουσίες & άλλα έκδοχα τους,
περιέχουν - ανά είδος - ουδέτερο Ph, δεν έχουν υποστεί κάποια τεχνολογική
επεξεργασία (κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν

ΚΕΙΚ ΛΕΟΠΑΡ ΤΟ ΓΛΥΚΟ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΡΕΛΑΝΕΙ
ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ

δοκιμαστεί σε ζώα.
*Όλα τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature,
παρασκευάζονται στα καλύτερα πιστοποιημένα Ελληνικά εργαστήρια παραγωγής
καλλυντικών προϊόντων, δεν περιέχουν παρα-υδροξυβενζοϊκό οξύ (paraben),
ορυκτέλαια (mineral oils), αιθανολαμίνες (ethanolamines), ισοδιαζολίνες (isodiazolines)
& τριαιθανολαμίνη (triethanolamine) και είναι γνωστοποιημένα τόσο στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), με Αριθμό Γνωστοποίησης: C000003327, όσο και στην
Ευρωπαϊκή Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων C.P.N.P. (Cosmetic Products
Notification Portal), με Κωδικό Έγκρισης: 88642.
Προπονήσου για τις εκπτώσεις!Μπές στο SportKit.gr!
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ΚΟΥΙΖ: ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕΝΕΙΣ;

Κουίζ: Ποιο πρόγραμμα
γυμναστικής σου ταιριάζει;

Θέλετε το πιο καινούριο
iPhone; Μάθετε πώς
μπορείτε να κερδίσετε ένα!

Τα κόλπα για να διώξεις
τους μαύρους κύκλους
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Super προσφορές
LIERAC
pharm24.gr/lierac

Προλάβετε σημέρα προσφορές έως
-40% Δωρεάν αποστολή σε αγορές
29€

Κεραλοιφή για Πανάδες
Πως φτιάχνω αλκαλικό
νερό
Έχεις χαλαρό
προγούλι?
Το πιο καινούριο iPhone,
στα χέρια σας

Τέτοια αποτοξίνωση δεν
έχεις ξανακάνει

Αυτό το instagram κάνει
τους άντρες να ντρέπονται
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10 ΠΡΩΙΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ

BEAUTY

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ''ΕΙΣΑΙ
ΟΜΟΡΦΗ''

ΜΑΛΛΙΑ

LADY HAYIA

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΟΥ
ΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΛΟΥΖΕΙΣ
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ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PLUS SIZE
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΜΑΓΕΨΕ ΤΟΝ
CHRISTIAN LOUBOUTIN
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Κέικ λεοπάρ το γλυκό
που έχει τρελάνει τους
πάντες

Και διάσημοι και
φιλάνθρωποι

Πού θα συναντήσει
κάθε ζώδιο τον έρωτα;

Μέρα 10η: "Ο
Δημήτρης Ουγγαρέζος
όπως δεν τον έχεις
ξανακούσει"

10 πρωινά που πρέπει
να αποφεύγεις

Δες πως να φορέσεις
τις μπότες πάνω από
το γονάτο
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