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Βρήκαμε την καλύτερη ελληνική σειρά φυσικών προϊόντων!
Για εσένα και το μωρό σου

29

Η φύση «παράγει» πληθώρα προϊόντων που τα συστατικά τους έχουν χαρακτηριστικές ευεργετικές δράσεις

τόσο για τον οργανισμό όσο και για το σώμα, γεγονός που μας ωθεί να  στρεφόμαστε ολοένα 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!

Εδώ στο missbloom.gr, στηρίζουμε πάντα τις φυσικές επιλογές, γεγονός που μας οδήγησε να ψάξουμε και να

αναζητήσουμε την καλύτερα σειρά προϊόντων. Και την βρήκαμε!

Η ελληνική 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 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.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι διατίθεται παράλληλα σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature για

βρέφη (+6μηνών) & παιδιά, η οποία έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα μελιού και περιλαμβάνει

σαμπουάν & αφρόλουτρο καθώς και γαλάκτωμα σώματος, Τα 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.

Βρες τα προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature 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

προμηθευτεί τα αντίστοιχα προϊόντα σε ξεχωριστές συσκευασίες δώρου/ταξιδίου των 50 ml.

More info: 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.
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    Mοιράσου το!

Προηγούμενο Άρθρο

Πώς ήταν και πώς έγινε: Θα
λατρέψεις ακόμα περισσότερο τον
Σάκη Ρουβά αν δεις αυτές τις
φωτογραφίες!

Επόμενο Άρθρο

Η Nestlé στηρίζει το παιδικό χωριό
S.O.S.

by Taboola

trivago

Σκέφτεσαι να "πεταχτείς" μέχρι
την Ρώμη; Αυτά τα 9 ξενοδοχεία
θα κάνουν την διαμονή σου…

Η Kate Middleton φόρεσε το πιο
κομψό καρό παλτό

MadBid.com

Αποθέματα iPhone που έχουν
μείνει αδιάθετα, αξίας 693€,
πωλούνται κάτω από 45€

Βάσω Λασκαράκη | Μαγνήτισε
τα βλέμματα σε βραδινή έξοδο

Kri Kri

Kάνε την ισορροπία, τρόπο
ζωής!

Η βασίλισσα Letizia φόρεσε ένα
από τα πιο κομψά παλτό του
χειμώνα

L’OR Espresso

Κάνε εγγραφή για τη δική σου
συσκευασία L’OR Espresso.
L’OR Espresso.

Kim Kardashian | Γιατί απέλυσε
τη βοηθό της, Stephanie
Shepherd;

Fast Phrases

5 γλώσσες τόσο εύκολα όπως
ποτέ. Oποία θα μάθετε καθε ξένη
γλώσσα

Βάσω Λασκαράκη | Για φαγητό
μαζί με την Αθηνά Οικονομάκου

Insurancemarket.gr

Εδώ θα βρεις όλες τις εκπτώσεις
για την ασφάλισή σου!

Βάσω Λασκαράκη | Στόλισε το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο της!

www.pigogo.gr

Θέλεις επιστροφή χρημάτων σε
ρούχα και παπούτσια;

Σίσσυ Φειδά | Βόλτα με την κόρη
της στην στολισμένη Κηφισιά

Ling Fluent

Χάρη σε αυτή τη μέθοδο έμαθε 5
Γλώσσες!

Μαίρη Συνατσάκη | Οι
αποκαλύψεις για τη σεξουαλική
της ζωή
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Αμαλία Κωστοπούλου | Ποζάρει με μαγιό λίγο πριν τα
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Έξι ιδέες για cocooning το Δεκέμβριο
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H Diane Kruger μόλις φόρεσε το απόλυτο party dress! 4
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Βίκυ Χατζηβασιλείου | Στηρίζει τα παιδιά της Μάνδρας για
τα Χριστούγεννα
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Σοφία Αλιμπέρτη | Θύμα τροχαίου! Οι πρώτες πληροφορίες 6
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Louise Follain | Το νέο αγαπημένο μας it girl μοιάζει
εκπληκτικά με τη Jane Birkin!
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Θέλουμε να δοκιμάσουμε ΤΩΡΑ αυτή την μάσκα (είναι και
ροζ, έχει και glitter)
Φαντάζεσαι πόση λάμψη θα σου δώσει μετά από μία μόνο εφαρμογή;
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6 βιβλία ομορφιάς ιδανικά για το coffee table και την beauty-
addict που κρύβεις μέσα σου
Από τα μυστικά του μακιγιάζ, μέχρι τα μυστικά του τέλειου δέρματος αυτά
τα βιβλία έρχονται με τα πιο όμορφα εξώφυλλα που θα δεις.

 

BEAUTY NEWS 25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2017

Σούπερ beauty διαγωνισμός με δώρα Lancôme: Η καλύτερη
selfie φωτογραφία κερδίζει!
Ο πιο τέλειoς… γεμάτος χρώμα διαγωνισμός μόλις ξεκίνησε!
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Η North West ετοιμάζεται να κάνει το δικό της κανάλι στο You
Tube;
Μετά την σειρά καλλυντικών της Kim Kardashian, η κόρη της φαίνεται να...
ζήλεψε και αποφάσισε να γίνει beauty vlogger!

BEST OF NETWORK

Nomads
Η παρεξήγηση Αλεξάνδρου – Αναδιώτη Plus: Οι δύο
μονομάχοι

Αυτά είναι τα 5 βιβλία που έκαναν...
Ρίχνουμε μια ματιά στις σελίδες που μάγεψαν το
αφεντικό της Microsoft.

«Τι είναι σεξ μαμά;»: Βρήκαμε την πιο...
Τι κάνεις όταν έρθει η κόρη ή ο γιος σου και σε ρωτήσει
"τι είναι...

Μήπως η Χ.Α.Π. σας αφορά και δεν το...
Όσα πρέπει να γνωρίζετε και οι εξελίξεις στις
θεραπευτικές επιλογές.

Χριστουγεννιάτικα μπισκότα | 10...
Κάνε τη διαφορά με τα πιο γιορτινά μπισκότα

Meghan Markle: Πώς η τσάντα της...
Η επιλογή της στην πρώτη επίσημη εμφάνιση
θεωρήθηκε ήδη ανατρεπτική
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