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Nature Care Products
Γράφτηκε από MYSELF
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 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.
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 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

Ποιος διάσημος άντρας έχει το πιο
σέξι γυμνασμένο σώμα;
Chris Hemsworth

0%

Δημήτρης Αλεξάνδρου

10.00%

Channing Tatum

40.00%

Adam Levine

10.00%

Γιάννης Μαρακάκης

20.00%

Jamie Dornan

20.00%

Δημήτρης Βλάχος

0%
Συνολικές ψήφοι: 10

Ψηφίστε

Δείτε όλα τα Polls ▶

προϊόντα σε ξεχωριστές συσκευασίες δώρου/ταξιδίου των 50 ml!

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

01.
"Πλάθοντας την τέχνη"
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 (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.

Perfect Eyes

03.
12 σούπερ τροφές που
μειώνουν την

Nature Care Products
T: +30 213 0351222-3, E: info@enature.gr

Κερδίστε μια αλλαγή στα
μαλλιά σας από το

www.enature.gr

Tweet

02.

κομμωτήριο In Line
Scissors

Μου αρέσει!Αρέσει σε 2 άτομα. Γραφτείτε
για να δείτε τι αρέσει στους
φίλους σας.

Ετικέτες Nature Care Products μαλλιά σώμα προϊόντα Ομορφιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ▶

HYDRATING B5
Ορός εντατικής ενυδάτωσης
εμπλουτισμένος με βιταμίνη
Β5.

LIPSTICKS WE LOVE
Έντονες ποπ αποχρώσεις,
ρομαντικά παστέλ,
σοφιστικέ nude, αλλά και
πιο vamp χρώματα
αποτελούν τις πιο stylish
προτάσεις της νέας σεζόν.

0 σχόλια

Καθαρή επιδερμίδα
H καθημερινή περιποίηση
και ο καθαρισμός της
επιδερμίδας σας κρίνονται
απαραίτητα για να
αναδείξετε τη φυσική σας
ομορφιά.

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

Facebook Comments Plugin

επιστροφή στην κορυφή

VIDEO
ActionAid:
Ένα video
γεμάτο
χαμόγελα
για την
Παγκόσμια
Ημέρα της
Γυναίκας

ActionAid: Ένα video γεμάτο χαμόγελα για την Παγκόσμια Ημέρα τη…

Η Νία
Βαρντάλος
μαθαίνει τον
Τζον
Κόρμπετ να
παρουσιάζει
στα
Ελληνικά
Ελένη
Μενεγάκη:
Backstage
από το

ActionAid: Ένα video γεμάτο χαμόγελα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Δείτε όλα τα βίντεο ▶
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Ξέχασε τη μάσκαρα
Πολύ μακρύτερες βλεφαρίδες
με 1τρικ Δες πώς φτάνεις μέχρι
όμορφο βλέμμα

Nature Care Products
Γράφτηκε από MYSELF
Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό για όλους τους τύπους
μαλλιών της γυναίκας αλλά και του άνδρα, καθαρίζει σε βάθος και συμβάλει στην προστασία της
φωτεινότητας των μαλλιών, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά.
Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού προστατεύει τα μαλλιά από τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες, ενώ
ενυδατώνει και επαναφέρει την λάμψη στα ταλαιπωρημένα μαλλιά. Τα βιολογικά εκχυλίσματα
χαμομηλιού και αμαμέλιδας ηρεμούν το δέρμα του κεφαλιού, χάρη στις καταπραϋντικές ιδιότητές
τους, ενώ το βιολογικό εκχύλισμα της καλέντουλας αποκαθιστά την ελαστικότητα τους.

Ποιος διάσημος άντρας έχει το πιο
σέξι γυμνασμένο σώμα;
Chris Hemsworth

0%

Δημήτρης Αλεξάνδρου

0%

Channing Tatum

50.00%

Adam Levine

12.50%

Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, διατίθεται για λιανική πώληση σε συσκευασία

Γιάννης Μαρακάκης

25.00%

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!

Jamie Dornan

12.50%

Χρήση: Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και
στη συνέχεια, αφού κάνετε απαλό μασάζ, ξεβγάλτε με άφθονο νερό.

Δημήτρης Βλάχος

0%
Συνολικές ψήφοι: 8

(συμπεριλαμβάνεται στη σειρά για τη γυναίκα & τον άνδρα).
Ψηφίστε

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

Tweet

Δείτε όλα τα Polls ▶

Μου αρέσει!Γραφτείτε για να δείτε τι
αρέσει στους φίλους σας.

Ετικέτες Nature Care Products σαμπουάν βιολογικό Ομορφιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ▶

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

01.
"Πλάθοντας την τέχνη"
HYDRATING B5
Ορός εντατικής ενυδάτωσης
εμπλουτισμένος με βιταμίνη
Β5.

LIPSTICKS WE LOVE
Έντονες ποπ αποχρώσεις,
ρομαντικά παστέλ,
σοφιστικέ nude, αλλά και
πιο vamp χρώματα
αποτελούν τις πιο stylish
προτάσεις της νέας σεζόν.

0 σχόλια

Καθαρή επιδερμίδα
H καθημερινή περιποίηση
και ο καθαρισμός της
επιδερμίδας σας κρίνονται
απαραίτητα για να
αναδείξετε τη φυσική σας
ομορφιά.

02.
Perfect Eyes

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

03.

Προσθέστε ένα σχόλιο...

12 σούπερ τροφές που
μειώνουν την
Facebook Comments Plugin

επιστροφή στην κορυφή

Κερδίστε μια αλλαγή στα Μεγάλ
μαλλιά σας από το
την Fr
κομμωτήριο In Line
Scissors

VIDEO
ActionAid:
Ένα video
γεμάτο
χαμόγελα
για την
Παγκόσμια
Ημέρα της
Γυναίκας

ActionAid: Ένα video γεμάτο χαμόγελα για την Παγκόσμια Ημέρα τη…

Η Νία
Βαρντάλος
μαθαίνει τον
Τζον
Κόρμπετ να
παρουσιάζει
στα
Ελληνικά
Ελένη
Μενεγάκη:
Backstage
από το

ActionAid: Ένα video γεμάτο χαμόγελα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Δείτε όλα τα βίντεο ▶
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Ποιος είναι ο πιο σέξι εργένης της
ελληνικής showbiz;

Nature Care Products

Κωνσταντίνος Αργυρός

15.87%

Αλέξης Γεωργούλης

39.68%

Κώστας Μαρτάκης

12.70%

Γράφτηκε από MYSELF

Δημήτρης Αλεξάνδρου

7.94%

Η μαλακτική κρέμα Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού είναι ιδανική για όλους τους τύπους
μαλλιών της γυναίκας αλλά και του άνδρα, ενισχύει τα μαλλιά δίνοντας λάμψη και ένταση, ενώ η
τρίχα παραμένει μαλακή και μεταξένια. Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, πλούσιο σε πολυφαινόλες
και αντιοξειδωτικά, βοηθάει στην ανανέωση της τρίχας σε βάθος. Τα έλαια jojoba και

Ανδρέας Γεωργίου

7.94%

Ηλίας Βρεττός

3.17%

Οθώνας Μεταξάς

4.76%

Αντώνης Κανάκης

7.94%

δεντρολίβανου θρέφουν τα μαλλιά και ενισχύουν τη φυσική ανάπτυξή τους, προσφέροντας
ενυδάτωση, ελαστικότητα και λάμψη.

Συνολικές ψήφοι: 63

Χρήση: Απλώστε τη μαλακτική κρέμα Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού σε βρεγμένα μαλλιά
κάνοντας ελαφρύ μασάζ αποφεύγοντας τις ρίζες. Αφήστε για 2-3 λεπτά και ξεβγάλτε με άφθονο
νερό.
Η μαλακτική κρέμα μαλλιών Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, 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

Ψηφίστε

Δείτε όλα τα Polls ▶

στην οδό Πειραιώς), μπορεί κανείς να την προμηθευτεί σε συσκευασία δώρου/ταξιδίου των 50 ml!
(συμπεριλαμβάνεται στη σειρά για τη γυναίκα & τον άνδρα)
Nature Care Products
www.enature.gr

Tweet

Μου αρέσει!Γραφτείτε για να δείτε τι
αρέσει στους φίλους σας.

Ετικέτες Nature Care Products Μαλακτική κρέμα μαλλιών βιολογικό εκχυλίσμα ροδιού

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

01.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ▶

"Πλάθοντας την τέχνη"

02.
Perfect Eyes
Nature Care Products
Σαμπουάν με βιολογικό
εκχυλίσμα ροδιού και
ουδέτερο Ph, για όλους τους
τύπους μαλλιών!

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

0 σχόλια

03.
Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

12 σούπερ τροφές που
μειώνουν την

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κερδίστε

Προσθέστε ένα σχόλιο...

Facebook Comments Plugin

επιστροφή στην κορυφή

ένα σετ με 2 προϊόντα air
lift για φρέσκια & δροσερή
αναπνοή

VIDEO
Η εμφάνιση
της
Αποστολίας
Ζώης ως
Armrstrong

Η εμφάνιση της Αποστολίας Ζώης ως Armrstrong

Δείτε το νέο
trailer του XFactor
ActionAid:
Ένα video
γεμάτο
χαμόγελα
για την
Παγκόσμια
Ημέρα της
Γυναίκας
Η Νία
Βαρντάλος

Η εμφάνιση της Αποστολίας Ζώης ως Armrstrong

Δείτε όλα τα βίντεο ▶
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Nature Care Products: Λάδι σώματος με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού, για όλους τους τύπους δέρματος.
Γράφτηκε από MYSELF
Το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό για όλους τους τύπους
δέρματος, βοηθάει στην αναγέννηση του δέρματος και στην επαναφορά της χαμένης ζωτικότητάς
του, ενώ ενυδατώνει, συσφίγγει και συμβάλει στην καλή υγεία της επιδερμίδας. Το βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν γήρανση του δέρματος, ενώ τα
έλαια από κουκούτσια βερίκοκου, πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, έχουν ενυδατικές και
αναζωογονητικές ιδιότητες. Τα έλαια των κουκουτσιών σταφυλιού συσφίγγουν και χαρίζουν
λάμψη στην επιδερμίδα. Η περιποίηση ολοκληρώνεται με τα αρώματα ροδιού και μανόλιας, που
χαλαρώνουν και ηρεμούν σώμα και πνεύμα.
Χρήση: Εφαρμόστε καθημερινά το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, κάνοντας
μασάζ για μερικά λεπτά. Απορροφάται άμεσα. Είναι ιδανικό και για χαλαρωτικό μασάζ.
Το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, διατίθεται για λιανική πώληση σε
συσκευασία των 250 ml μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.enature.gr.

Ποια είναι η πιο σέξι Ελληνίδα ποπ
τραγουδίστρια;
Κατερίνα Στικούδη

37.04%

Ελένη Φουρέιρα

29.63%

Josephine

14.81%

Τάμτα

14.81%

Demy

3.70%
Συνολικές ψήφοι: 27

Ψηφίστε

Nature Care Products
www.enature.gr
-

Δείτε όλα τα Polls ▶

T: +30 213 0351222-3

Tweet

Μου αρέσει!Αρέσει σε 1 άτομο. Γραφτείτε
για να δείτε τι αρέσει στους
φίλους σας.

Ετικέτες Nature Care Products Λάδι σώματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ▶

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

01.
Perfect Eyes
Nature Care Products
Μαλακτική κρέμα μαλλιών
με βιολογικό εκχυλίσμα
ροδιού, για όλους τους
τύπους μαλλιών!

Nature Care Products
Σαμπουάν με βιολογικό
εκχυλίσμα ροδιού και
ουδέτερο Ph, για όλους τους
τύπους μαλλιών!

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

02.
0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

12 σούπερ τροφές που
μειώνουν την
χοληστερίνη

Προσθέστε ένα σχόλιο...

03.
Η δίαιτα της Σίσσυς
Χρηστίδου

Facebook Comments Plugin

επιστροφή στην κορυφή

Κερδίστε 5 μοναδικά
χειροποίητα βραχιόλια

ΜΕΓΑΛΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

από γυαλί μουράνο

Κερδίστε δύο σ
Amway

VIDEO
Ελένη
Φουρέιρα:
Το μυθικό
μυστικό
ομορφιάς
της

Ελένη Φουρέιρα: Το μυθικό μυστικό ομορφιάς της

Ο μικρός
σκατζόχοιρος
με τα 25
εκατομμύρια
views στο
Internet
Μικρός
Πορτογάλος
αγκαλιάζει
απαρηγόρητο
φίλαθλο των
Γάλλων

Ελένη Φουρέιρα: Το μυθικό μυστικό ομορφιάς της

Δείτε όλα τα βίντεο ▶
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