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Nature Care Products: Λάδι
σώματος με βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού
Αναρτήθηκε τη Ιουνίου 9th, 2016 Κατηγορία: Αγορά, Ομορφιά.

Ίσως νομίζετε πως τα λάδια σώματος είναι λιπαρά, κολλάνε στα ρούχα, αφήνουν λεκέδες
και δεν ενυδατώνουν επαρκώς… Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική!
Τα ποιοτικά body oils ενυδατώνουν σε βάθος και δεν αφήνουν λεκέδες στα ρούχα ή λιπαρότητα στο
δέρμα. Τα περισσότερα είναι ξηρά και απορροφούνται ταχύτατα και εις βάθος, διατηρώντας την
ενυδάτωση που προσφέρουν για μεγαλύτερο διάστημα. Όπως και με τα περισσότερα προϊόντα
περιποίησης, τα καλύτερα body oils είναι εκείνα που δημιουργούνται από εκχυλίσματα λουλουδιών,
φρούτων, φύλλων και δεν περιέχουν χημικά… Πόσο μάλλον αν τα εκχυλίσματα που περιέχουν είναι
βιολογικά!
Ένα νέο λάδι σώματος, που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, αλλά έγινε πολύ
αγαπημένο σε εμάς που το δοκιμάσαμε είναι το λάδι σώματος Nature με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού, ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος. Ενυδατώνει μοναδικά την
ξηρή επιδερμίδα, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που έχουμε έξτρα ανάγκες ενώ παράλληλα
χαρίζει σφρίγος και λάμψη.
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, 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, 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 τη γυναίκα & τον άνδρα)

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

Ετικέτες: Λάδι σώματος με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
Μου αρέσει! Κοινοποιήστε Γραφτείτε για να δείτε τι αρέσει στους φίλους σας.
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Nature Care Products Γαλάκτωμα
σώματος με βιολογικό εκχύλισμα
μελιού
Αναρτήθηκε τη Νοεμβρίου 4th, 2016 Κατηγορία: Αγορά, Παιδί.

Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, για βρέφη (+6 μηνών) & παιδιά,
επανορθώνει, ενυδατώνει και καταπραΰνει αποτελεσματικά το ευαίσθητο βρεφικό, παιδικό ή και εφηβικό
δέρμα. Προσφέρει καθημερινή ενυδάτωση και θρέψη ενώ το βούτυρο καριτέ, με 5 διαφορετικά και πολύτιμα
φυτικά λιπαρά οξέα, έχει εξαιρετικές ενυδατικές ιδιότητες. Τα έλαια από αμύγδαλο και από κουκούτσια
ροδάκινου, σε συνδυασμό με την πανθενόλη, ανακουφίζουν από ερεθισμούς, προλαβαίνουν την
ξηροδερμία και προσφέρουν απόλυτη προστασία στο δέρμα.
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
Πηγή: Naturanrg

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