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Nature Care Products: Ελληνικά φυσικά προϊόντα
φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος με
βιολογικά εκχυλίσματα!
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Δημοφιλή
Προσπαθεί να κρύψει την
κοιλίτσα της μετά την
αποκάλυψη της
εγκυμοσύνης της!
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θηλάζει την 6χρονη κόρη
της και προκαλεί
αντιδράσεις
Share
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Είναι γνωστό πως η φύση «παράγει» πληθώρα προϊόντων που τα συστατικά

Το φωτογραφικό άλμπουμ
από το baby shower της
Πηνελόπης
Αναστασοπούλου!

τους έχουν χαρακτηριστικές ευεργετικές δράσεις τόσο για τον οργανισμό όσο
Tweet

και για το σώμα! Βάσει αυτού, πλέον ο σύγχρονος άνθρωπος στρέφεται όλο
και περισσότερο προς τη χρήση φυσικών καλλυντικών προϊόντων τόσο για

Μαρία-Λουίζα Βούρου:
«Έπαθα σοκ όταν το τεστ
DNA βγήκε αρνητικό»

την περιποίηση, την τόνωση του σώματος του όσο και για τη γενικότερη
ευεξία την αναζωογόνησή του!
Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature για τη γυναίκα

Ποια είναι τα συμπτώματα
του ιού Κοξάκι στα παιδιά

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.
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 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
Nature, διατίθενται για λιανική πώληση σε συσκευασίες των 250 ml μέσω
του ηλεκτρονικού καταστήματος www.enature.gr, ενώ μέσω των

Γιατρός που τραγουδά σε 4χρονη με
λευχαιμία γίνεται viral

πολυκαταστημάτων Attica (κέντρο Αθήνας, Golden Hall Μαρούσι, Care Lab

Παραδέχθηκε η Daallo Airlines ότι χάθηκε

by Attica Γλυφάδας, Τσιμισκή Θεσ/νίκη) και των Factory Outlet (στο

επιβάτης στην πτήση D3159

εμπορικό πάρκο αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και στην οδό Πειραιώς), μπορεί

Περίμενε να βρεθεί κρεβάτι στην εντατική
και πέθανε

κανείς να προμηθευτεί τα αντίστοιχα προϊόντα σε ξεχωριστές συσκευασίες
δώρου/ταξιδίου των 50 ml!

Πρώτο κρούσμα του ιού Ζίκα σε έγκυο στην
Ευρώπη

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.

Despoina’s little
stories

Όλα τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος

Despoina's little
stories: "Μαμά δε
θέλω να κάνω
τίποτα σήμερα!"

Nature, παρασκευάζονται στα καλύτερα πιστοποιημένα Ελληνικά
εργαστήρια παραγωγής καλλυντικών προϊόντων, δεν περιέχουν παραυδροξυβενζοϊκό οξύ (paraben), ορυκτέλαια (mineral oils), αιθανολαμίνες

Δέσποινα Καμπούρη

(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

Μαγειρεύουμε
παίζοντας

Products Notification Portal), με Κωδικό Έγκρισης: 88642.
Ετικέτες

Cookie Butter, η
νέα τρέλα δια
χειρός Γιώργου
Γεράρδου!

NATURE CARE PRODUCTS

Γιώργος Γεράρδος
« Ελληνόφωνα Μεταπτυχιακά από το Μητροπολιτικό...

Ο Αλή μπαμπάς
και οι δύο κόρες

Τα πιο ανατριχιαστικά μέρη στον... »

Blue... Friday!
Γράφει ο Νίκος
Συρίγος

Προϊόντα Made in Greece: γιατί πρέπει όλοι να… ψωνίζουμε ελληνικά

Νίκος Συρίγος

Το σεξ είναι
ζωή...

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή

Είστε έγκυος;
Αυτές είναι οι
στάσεις που
βοηθούν στο σεξ!

ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ
αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Θάνος Ασκητής

Φτιάξτο Μόνη
σου
Φτιάξτε μόνες σας
τσάντες από
μαξιλαροθήκες!
(εικόνες)

Φιλίππα Κατσαρού

Your family vet
Το μεγαλείο της
φύσης. Άλογο
γεννά μπροστά
στην κάμερα
χωρίς βοήθεια
(βίντεο)

Λάζαρος Καρανάσιος

Τα Videos της Ημέρας

Από τα πιο συγκινητικά βίντεο που έχουμε
δει στο youtube: Πώς μία κοπέλα
αποφάσισε να γίνει κτηνίατρος

Μπάρες δημητριακών με νουτέλα χωρίς
ψήσιμο! (βίντεο)

Μαρία-Λουίζα Βούρου: «Έπαθα σοκ όταν
το τεστ DNA βγήκε αρνητικό»

Η τέχνη των sexting: Πώς να τον ξετρελάνεις
με ένα και μόνο μήνυμα
Τα επτασφράγιστα μυστικά κάθε ζωδίου που
ΠΟΤΕ δεν πρόκειται να παραδεχτεί
Δείτε πώς ήταν η Τζούλια Αλεξανδράτου σε
παιδική ηλικία

Μενεγάκη: H αποκάλυψη on
air: «Eγώ ήξερα για την
εγκυμοσύνη της...»

Τα επτασφράγιστα μυστικά
κάθε ζωδίου που ΠΟΤΕ δεν
πρόκειται να παραδεχτεί

Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καρκίνου: «Ας ήταν λέξη, μόνο
μία λέξη»

Oh my God: Mε ποια σέξι star
πέρασε «καυτή» νύχτα σε
ξενοδοχείο ο... Gerald Butler;

Έρευνα που... ηρεμεί: Κάθε
πότε κάνουν σεξ τα
ευτυχισμένα ζευγάρια;

Mommy Cool
Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική

Όνοματεπώνυμο

email

ενημέρωση για τα πιο σημαντικά νέα, δώρα και διαγωνισμούς των
websites που εκμεταλλεύεται εμπορικά η DPG DIGITAL MEDIA.
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Nature Care Products: Γαλάκτωμα σώματος με
βιολογικό εκχύλισμα μελιού, για βρέφη (+6μηνών) &
παιδιά
Μάθε κι αυτό

Δευτέρα, 16 Μαϊ 2016 14:30

SkourasMed
Αναίμακτη Λιποαναρρόφηση - Αντιγήρανση - Ακμή - Πανάδες

Δημοφιλή
Share

Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, για

0

Φαίη Σκορδά: «Χτύπησε»
μόνη της tattoo τα αρχικά
των παιδιών της! (βίντεο)

βρέφη (+6μηνών) & παιδιά, επανορθώνει, ενυδατώνει και καταπραΰνει
Like 0

αποτελεσματικά το ευαίσθητο βρεφικό, παιδικό ή και εφηβικό δέρμα.

Tweet

Ο γιος τους είναι ένας
κούκλος!

Προσφέρει καθημερινή ενυδάτωση και θρέψη ενώ το βούτυρο καριτέ, με 5

0

διαφορετικά και πολύτιμα φυτικά λιπαρά οξέα, έχει εξαιρετικές ενυδατικές
ιδιότητες. Τα έλαια από αμύγδαλο και από κουκούτσια ροδάκινου, σε

Κατερίνα Καραβάτου:
Πήρε εξιτήριο από το
μαιευτήριο και μίλησε
συγκινημένη για το μωρό

συνδυασμό με την πανθενόλη, ανακουφίζουν από ερεθισμούς, προλαβαίνουν
την ξηροδερμία και προσφέρουν απόλυτη προστασία στο δέρμα.
της

Το βίντεο με το κούρεμα
αγοριού, που δίχασε τις
Ελληνίδες μαμάδες!
«Ξέρω πώς είναι να μην
μπορείς να κάνεις παιδί»,
μια αναγνώστρια
διηγείται!

Χρήση: Απλώστε το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα
μελιού με απαλές κυκλικές κινήσεις στο σώμα μετά το μπάνιο, κάνοντας
ελαφρύ μασάζ, μέχρι να απορροφηθεί.
Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, 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! [συμπεριλαμβάνεται
στη σειρά για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά]
Ετικέτες

NATURE CARE PRODUCTS

Αγνοείται η τραγουδίστρια Sinead O' Connor
«Ο Γούντι Άλεν κακοποίησε σεξουαλικά την
κόρη του»

« Ετσι πρέπει να ζεις τη...

Θηλυκός ελέφαντας δακρύζει λίγο πριν το
θάνατό του (pic)

Τι υπάρχει στην κουζίνα μας;... »

Τα δέκα πιο περίεργα ξενοδοχεία του
κόσμου (pics)
Νοιώσε και εσύ… Ασταμάτητη #ΣΑΝΚΟΡΙΤΣΙ

Δείτε τη νέα τεχνική στην Αυξητική Στήθους, Non Touch - No Pain, με άμεση
ανάρρωση και χωρίς καθόλου πόνο!

Despoina’s little
stories

Οι απαντήσεις που ψάχνεις για την ερωτική και την επαγγελματική σου
ζωή είναι εδώ!

Despoina's little
stories:
«Περιμένοντας για
δεύτερη φορά...»

Δέσποινα Καμπούρη
Η 90χρονη ιστορία της μεγάλης ελληνικής φαρμακευτικής εταιρίας

Μαγειρεύουμε
παίζοντας

Προϊόντα Made in Greece: γιατί πρέπει όλοι να… ψωνίζουμε ελληνικά

SkourasMed
skourasmed.gr

Αναίμακτη
Λιποαναρρόφηση Αντιγήρανση - Ακμή Πανάδες

Λαδι
Καρύδας
100ml

Θεραπείες
Αντιγήρανσης
skinology.gr

Αποκτήστε νεανική
sensities.com
επιδερμίδα με τα καλύτερα
Διυλισμένο
(Fractionated) λαδι προϊόντα, στο σπίτι σας.
καρυδας. Αξίζει να το
δείτε.

0 Comments

Κοτόπουλο στο
φούρνο με
φρέσκια σάλτσα
μάραθου από τον
Γιώργο Γεράρδο!

Ιδέες για
Παιδικά
Πάρτυ

Γιώργος Γεράρδος

fasarias.gr

Στις Χαμηλότερες
Τιμές, Εγγυημένα.
Πινιάτα απο 9,90€
Κλόουν από 39,90€

Ο Αλή μπαμπάς
και οι δύο κόρες
«Πώς αντέχουν να
ζουν οι γονείς του
μικρού Μπεν;»,
γράφει ο Νίκος
Συρίγος
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Νίκος Συρίγος

Το σεξ είναι
ζωή...

Add a comment...

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή

«Πώς μπορώ να
ξανακερδίσω τη
σεξουαλική μου
ζωή, τώρα που
γέννησα;»

ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ

Θάνος Ασκητής
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αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Φτιάξτο Μόνη
σου

Σχετικά
Άρθρα

Φτιάξτε μόνες σας
καλοκαιρινές
τσάντες!

Φιλίππα Κατσαρού
Nature Care Products:
Ελληνικά φυσικά
προϊόντα φροντίδας

Your family vet
Πώς θα
απασχολήσει το
παιδί σας τη γάτα
του δημιουργικά!

Λάζαρος Καρανάσιος

Τα Videos της Ημέρας

Το πείραμα που θα ξετρελάνει τα παιδιά
σας! Δοκιμάστε το αμέσως μόλις πάτε σπίτι
(βίντεο)

Ερωτική εβδομάδα για όλα τα ζώδια
Ερωτικό ωροσκόπιο 16/5
Τι λουλούδι να φυτέψεις ανάλογα με το ζώδιό
σου!

Απίστευτες αποκαλύψεις στην
Τατιάνα: «Μεγάλωσα μόνη μου
το παιδί που απέκτησα με τον
Ανούση»

Ερωτική εβδομάδα για όλα τα
ζώδια

Βλέπουμε καλά; Ιδού οι
πρώτες φωτός της Katy Perry
και του Orlando Bloom μετά το
σκάνδαλο

Χωρισμός «βόμβα»: Ο star
άφησε την αγαπημένη του και
εκείνη είναι απαρηγόρητη

10 φωτός της Κατερίνας
Καινούργιου που «χτύπησαν»
κόκκινο στο Instagram

Mommy Cool
Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να λαμβάνεις αποκλειστική

Όνοματεπώνυμο

email

ενημέρωση για τα πιο σημαντικά νέα, δώρα και διαγωνισμούς των
websites που εκμεταλλεύεται εμπορικά η DPG DIGITAL MEDIA.
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