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Nature Care Products: ένα 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 ml μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος www.enature.gr .
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