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Hair secrets: Λαμπερά μαλλιά

Όλες οι γυναίκες θέλουν να έχουν υγιή και λαμπερά μαλλιά. Πόσο μάλλον όταν μια γυναίκα ετοιμάζεται
να παντρευτεί. Το ιδανικότερο νυφικό χτένισμα δεν είναι αρκετό εάν τα μαλλιά είναι ταλαιπωρημένα και
θαμπά. Hair secrets… Τέλος τα θαμπά μαλλιά!!!
Βρήκαμε μια καταπληκτική σειρά φυσικών προίοντων φροντίδας μαλλιών, της εταιρείας Nature Care
Products, σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό για όλους τους
τύπους μαλλιών της γυναίκας και δίνει την οριστική λύση στα μαλλιά.
Πιο αναλυτικά: Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό για
όλους τους τύπους μαλλιών της γυναίκας, 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

ΟΔΗΓΌΣ ΓΆΜΟΥ

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.

Νυφική ανθοδέσμη

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

Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, διατίθεται για λιανική πώληση σε συσκευασία
των 250

ml μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.enature.gr, ε ν ώ μ έ σ ω τ ω ν

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

Νυφικό μπουκέτο με

τριαντάφυλλα

οδό Πειραιώς), μπορεί κανείς να το προμηθευτεί σε συσκευασία δώρου/ταξιδίου των 50 ml!
(συμπεριλαμβάνεται στη σειρά για τη γυναίκα & τον άνδρα).
Νοιώστε, χαλαρώστε και αποκτήστε πραγματικά…καλοκαιρινή διάθεση! Επισκεφτείτε τώρα

Φωτογράφηση γάμου με φόντο
το καλοκαίρι στην Ελλάδα

το www.enature.gr και επωφεληθείτε τις εκπτώσεις! [tip: για αγορές άνω των 50 €, τα μεταφορικά
ΔΩΡΕΑΝ].
Σαλματάνης παραδοσιακό
εστιατόριο

T: +30 213 0351222-3
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Κακοσμία του στόματος.
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε.
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Mε την επιφύλαξη παντός

MyweddingStar.gr. Ο γάμος μου.

δικαιώματος απαγορεύεται η

O γάμος που ονειρεύομαι. Νέες

αναπαραγωγή και η

ιδέες γάμου, Νύφη, Νυφικά,

αναδημοσίευση φωτογραφικού

στολισμός, δεξίωση. Online

υλικού ή κειμένων σε

περιοδικό Γάμου. Μια

ηλεκτρονικά μέσα ή άλλα μέσα

διαδραστική online ιστοσελίδα

ενημέρωσης, ακόμα και με τη

γάμου με καινοτόμες ιδέες,

συγκατάθεση των

δημιουργικές προσεγγίσεις από

διαφημιζομένων, χωρίς τη

τους επαγγελαματίες ειδικούς

γραπτή άδεια της διεύθυνσης.

του γάμου για τη σύγχρονη νύφη
και γαμπρό. Κάθε ζευγάρι είναι









μοναδικό έχει το δικό του αστέρι.
Το άστρο του γάμου σας, είναι η
δική σας ιστορία γάμου. Το
myWeddingStar θα σας
βοηθήσει να ανακαλύψετε τους
τρόπους για να το πετύχετε.
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Φροντίδα σώματος

Φροντίδα σώματος πριν το γάμο. Τα ανοιξιάτικα και τα καλοκαιρινά ιδίως νυφικά αφήνουν πολλά …κενά
σημεία του σώματος ακάλυπτα. Έτσι το σώμα σας, θα χρεοαστε’ι μια έξτρα περιποίηση προκειμένου
να φαίνεται σφριγηλό και νεανικό όπως αρμόζει στην περίσταση. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα προιόν
φροντίδας σώματος λάδι σώματος από βιολογικό εκχύλισμα ροδιού!

Nature Care Products: Λάδι σώματος με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, για
όλους τους τύπους δέρματος.
Το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό

ΟΔΗΓΌΣ ΓΆΜΟΥ

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

Νυφικό μπουκέτο με

τριαντάφυλλα

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

Νυφική ανθοδέσμη

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

Νύφη με πέπλο

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.

Φωτογράφηση γάμου με φόντο
το καλοκαίρι στην Ελλάδα

Nature Care Products
Σαλματάνης παραδοσιακό

www.enature.gr

εστιατόριο

T: +30 213 0351222-3

Type and hit enter...
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