
Πλαγιως: Η gourmet πλευρα της
ελληνικης κουζινας

Αρκας: οταν η σατιρα απεκτησε τον
κομιστα της!

Meli coffee and more: Για ονειρικες
στιγμες!

Zatrikion Villas: 令人难忘的留在宽敞的
别墅

Hotel Sidra Hydra: Accommodation in
the heart of the island

Nature Care Products: Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος με βιολογικά
εκχυλίσματα!

Είναι 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!

Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Natureγια τη γυναίκα και τον άνδρα, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα του ροδιού και
περιλαμβάνει σαμπουάν, μαλακτική κρέμα, αφρόλουτρο & λάδι σώματος. Τα προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Natureμε 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 Natureγια βρέφη (+6μηνών) & παιδιά, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα μελιού κα ι
περιλαμβάνει σαμπουάν & αφρόλουτρο καθώς και γαλάκτωμα σώματος, Τα προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Natureμε 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 Nature, διατίθενται για λιανική πώληση σε συσκευασίες των 250 mlμέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος www.enature.gr, ενώ μέσω των πολυκαταστημάτων Attica (κέντρο Αθήνας, GoldenHallΜαρούσι, CareLabbyAtticaΓλυφάδας, Τσιμισκή
Θεσ/νίκη) και των FactoryOutlet(στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και στην οδό Πειραιώς), μπορεί κανείς να 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 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 (mineraloils), 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.

Nature Care Products
T: +30 213 0351222-3
email: info@enature.gr
FB: Nature Care Products
www.enature.gr
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Εργαστηριο Ζαχαροπλαστικης
Καλλιστω: The sweetest escape on
the island

Το Divani Apollon Palace & Thalasso
αναδειχθηκε ως ο καλυτερος
προορισμος ευεξιας στην Ελλαδα, στα
Wellness Travel Awards 2016

Chakras: Where the mind leaves the
body!

Isalos: Unique flavours made with love Wet Stories beach bar: 在Perivolos的
海滩最好的海滩酒吧

Nature Care Products: Αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και ουδέτερο Ph, για όλους τους τύπους
δέρματος

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

Χρήση: Απλώστε μικρή ποσότητα από το αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και ξεβγάλτε με άφθονο νερό.

Το αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, διατίθεται για λιανική πώληση σε συσκευασία των 250 mlμέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.enature.gr, ενώ μέσω των πολυκαταστημάτων Attica (κέντρο Αθήνας, GoldenHallΜαρούσι, CareLabbyAtticaΓλυφάδας, Τσιμισκή Θεσ/νίκη) και των
FactoryOutlet(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)

Nature Care Products
www.enature.gr
FB: Nature Care Products
T: +30 213 0351222-3
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