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

13:37 • 28/01/2016

3D Printers στην Ελλάδα
Η πληρέστερη γκάμα 3D Printers με την υποστήριξη της ANiMA

60

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!

Αθήνα
Σήμερα, Πέμπτη, 04/02

12° C / 18° C

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.

Παρασκευή, 05/02

Σάββατο, 06/02

7° C / 12° C

6° C / 11° C

Τα Σημαντικότερα
Τσίπρας: Να μην
καθυστερήσουν την
αξιολόγηση οι
διαφωνίες μεταξύ των
Θεσμών

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 προϊόντα σε
ξεχωριστές συσκευασίες δώρου/ταξιδίου των 50 ml!

Φωτογραφίες από τα
επεισόδια στο κέντρο
της Αθήνας
Κατρούγκαλος: Όλα τα
μεγάλα θέματα
εξακολουθούν να
παραμένουν ανοιχτά

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.

Γιατί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ξορκίζει
τις πρόωρες εκλογές
Σόιμπλε: Ένα Grexit θα
είχε πονέσει μόνο μία
φορά τους Έλληνες

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.

Διατηρούν τη σκληρή
στάση τους οι αγρότες



Nature Care Products
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Τα νέα της FOOD EXPO

T: +30 213 0351222-3
E: info@enature.gr
enature.gr
ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

NATURE CARE PRODUCTS

Κεραλοιφή για Πανάδες
Αντιμετωπίστε τις παναδες και τα στίγματα με 100% Φυσικό Τρόπο.

Κάντε Like το newsbeast.gr

H Κύπρος είναι η τιμώμενη
χώρα στη FOOD EXPO 2016!

60

Παρακαλούμε περιμένετε ...

Tους μοναδικούς γαστρονομικούς θησαυρούς
της Κύπρου και το σύγχρονο πρόσωπο της
Νέας Κυπριακής Κουζίνας θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν οι επισκέπτες της 3…

Super προσφορές LIERAC
Προλάβετε σημέρα προσφορές έως -40% Δωρεάν αποστολή σε αγορές 29€

Super προσφορές LIERAC
Προλάβετε σημέρα προσφορές έως -40% Δωρεάν αποστολή σε αγορές 29€

Επισκεφτείτε το Ντουμπάι
Διαβάστε κριτικές ταξιδιωτών και βρείτε προσφορές για ξενοδοχεία

O ΣΕΒΤ συμμετέχει και στηρίζει
δυναμικά τη 3η FOOD EXPO!
O Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
Τροφίμων, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο
της FOOD EXPO στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεω…

19-21 Μαρτίου

Εκπαίδευση

» Εξετάσεις
» Σπουδές
» Επαγγέλματα
» Μεταπτυχιακά
Δημοφιλή
ημέρας

τελευταίου μήνα

Κύμα κακοκαιρίας θα
σαρώσει τη χώρα από
την επόμενη εβδομάδα



Νεκρή 22χρονη σε
τροχαίο μία ημέρα πριν
τα γενέθλιά της



H κόκκινη σημαία που
υψώθηκε μπροστά στη
Βουλή
Η... κουστουμάτη selfie
στην κεφαλή της
πορείας του ΠΑΜΕ
Αποχή από υποβολή
φορολογικών δηλώσεων
αποφάσισαν οι λογιστές
Πώς θα κινηθούν τα
Μέσα Μεταφοράς
Μπούρλος:
Ανενημέρωτοι οι
δράστες της επίθεσης
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Σχόλια
πιο σχολιασμένα

ροή σχολίων

03/02/2016 - ΕΛΛΑΔΑ

94

Πίστεψε στο «Δεν
πληρώνω» και τώρα
χρωστάει 21.782 ευρώ
03/02/2016 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

81

Σόιμπλε: Ένα Grexit θα
είχε πονέσει μόνο μία
φορά τους Έλληνες
03/02/2016 - ΕΛΛΑΔΑ

75

Επιφάνιος: Ο
Χριστόδουλος έπρεπε να
πεθάνει
03/02/2016 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

55

Τι έλεγε ο Τσίπρας στα
διόδια για το «Δεν
Πληρώνω»
03/02/2016 - MEDIA

38

Γιατί ο Λαζόπουλος λέει
τον Άδωνι «κοτούλα»
02/02/2016 - ΚΟΣΜΟΣ

33

Δρακόντειος νόμος κατά
των καπνιστών στην
Ιταλία
03/02/2016 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

31

Παπαδημούλης: Grexit…
καπούτ





1 2 3

Πορτραίτα
Ξεχωριστές
προσωπικότητες
στο newsbeast.gr

Εφημερίδες
πρωτοσέλιδα

31
ΙΑΝ

01

ΦΕΒ

οπισθόφυλλα

02

03

ΦΕΒ

04

ΦΕΒ

ΦΕΒ

Ροή ειδήσεων
20:27 ΥΓΕΙΑ

Εφιάλτης για τη Βραζιλία ο ιός Ζίκα
20:25 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δυσάρεστα νέα για τον Σουμάχερ
20:23 Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ

Τι συμβαίνει όταν πας να κλέψεις
μια McLaren 650S Spider αξίας
260.000 ευρώ
20:21 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βούτσης: Η Βουλή μπορεί να
διασφαλίσει ένα συντεταγμένο
διάλογο για το ασφαλιστικό
20:17 ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με χειροβομβίδα σε σταθμό
λεωφορείου στην
Κωνσταντινούπολη

Follow us on facebook

Το NEWSBEAST προτείνει...





04/02/2016 - ΚΟΣΜΟΣ

04/02/2016 - ΤΑΞΙΔΙ

Γέφυρα για γενναίους
στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ από ψηλά



04/02/2016 - ΕΛΛΑΔΑ

04/02/2016 - ΚΟΣΜΟΣ

Κερδίστε μια
επαγγελματική οθόνη για
την επιχείρηση σας

Πώς αντιδρά ο κόσμος
στη σεξουαλική
παρενόχληση άνδρα από
γυναίκα



04/02/2016 - ΚΟΣΜΟΣ

Ηλικιωμένος άνδρας πέθανε κατά τη
διάρκεια του σεξ
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τη γυναίκα
κολλημένη πάνω του…

04/02/2016 - ΚΟΣΜΟΣ

Δυο… οπίσθιες φίλες

Παρήγγειλε ένα απλό
σερβίτσιο και παρέλαβε
26 κούτες!



Την τελευταία του πνοή άφησε ένας
ηλικιωμένος άνδρας στην Κίνα την ώρα
που είχε σεξουαλική επαφή με μια
εκδιδόμενη γυναίκα. Εκτός από το
δυστύχημα του θανάτου του, το δεύτερο...
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04/02/2016 - LIFESTYLE



04/02/2016 - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

04/02/2016 - ΓΥΝΑΙΚΑ

Αγαπημένα bistro στην
Αθήνα

Υπερ-ενυδατικός ορός
που ενδυναμώνει την
επιδερμίδα



Αναζητήστε στο Newsbeast.gr
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Nature care products, η προσιτή «φυσική»
πολυτέλεια… 6 αστέρων
Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος για
ξενοδοχειακή χρήση
ΤΑΞΙΔΙ

16:10 • 27/05/2016

Smile Acadimos
Για Ταξίδια, Εκδρομές, Ξενοδοχεία, Κρουαζιέρες και Ότι Άλλο Επιθυμείς!

Tα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature, πλέον,
αποτελούν την Ελληνική «φυσική» πρόταση και για την περιποίηση και τη φροντίδα
των πελατών του ξενοδοχείου σας! Επιλέξτε, για το ξενοδοχείο σας, τις ειδικές
συσκευασίες των φυσικών προϊόντων φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος
Nature των 50 ml, με βιολογικά εκχυλίσματα ροδιού για τη γυναίκα & τον άνδρα, και
με βιολογικά εκχυλίσματα μελιού, για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά, και δημιουργήστε
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα! Τα φυσικά προϊόντα περιποίησης Nature, θα
προσφέρουν στους πελάτες σας τον πιο «φυσικό» τρόπο για τη περιποίηση, την
ευεξία αλλά και την αναζωογόνηση του σώματος τους και παράλληλα θα
ενισχύσουν τη συνολική εικόνα του ξενοδοχείου σας...

ΤΑΞΙΔΙ
ΔΙΑΜΟΝΗ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΝΕΑ

Τα Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature,
για ξενοδοχειακή χρήση, περιλαμβάνουν 2 σειρές:
τη σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature για τη γυναίκα και
τον άνδρα, που έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα ροδιού και
περιλαμβάνει σαμπουάν, μαλακτική κρέμα, αφρόλουτρο & ξηρό λάδι σώματος,
τη σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature που έχει
σχεδιαστεί ειδικά για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά (ξεχωριστή, επιλεκτική
παροχή για τις οικογένειες με μικρά παιδιά), στηρίζεται σε βιολογικά
εκχυλίσματα μελιού και περιλαμβάνει σαμπουάν & αφρόλουτρο καθώς και
γαλάκτωμα σώματος.

Δημοφιλή
εβδομάδας

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. Παρασκευάζονται, δε, στα καλύτερα πιστοποιημένα Ελληνικά
εργαστήρια παραγωγής καλλυντικών προϊόντων, δεν περιέχουν παραυδροξυβενζοϊκό 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.

τελευταίου μήνα

Ταξίδι στη γοητευτική
Άνδρο
Η άγρια ομορφιά του
ποταμού Βενέτικου



Ταξίδι στην «αθόρυβη»
Ανάφη
Οι 5 πιο εντυπωσιακές
πισίνες υπερχείλισης
των ελληνικών νησιών
Σαρακήνικο, η
«σεληνιακή» παραλία
της Μήλου



Διάκριση ελληνικού
ξενοδοχείου που
κρέμεται από βράχο
Βοϊδοκοιλιά, μια από τις
ομορφότερες παραλίες
της Μεσογείου
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Nature Care Products
www.enature.gr
T: +30 213 0351222-3

99 ΚΡΥΜΜΕΝΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ

ΕΔΩ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

NATURE

1

Ελλάδα

2

Άγιος Κωνσταντίνος, Μήλος

3

Χωριό Ψαράδες, Λίμνη Μεγάλ…

4

Χωριό Λιμένι, Μάνη

5

Μαραθονήσι, Ζάκυνθος

6

Ιερά Μονή Διονυσίου, Άγιο Όρος
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

Ραδιόφωνα στο e-shop.gr
Αγοράστε Online Χιλιάδες Προϊόντα. Ασυναγώνιστες Τιμές Κάθε Μέρα!



Κάντε Like το newsbeast.gr

σχόλια
αναγνωστών
Μαριάνθη Π.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΜΑΪΟΥ 2016, 18:10

Τα δοκίμασα στο ξενοδοχειο Raccondo στην Παργα.Καταπληκτικα προιοντα
0

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

0

Σχόλια
Παρακαλούμε περιμένετε ...

πιο σχολιασμένα
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Ας Μιλήσουμε
για Ότι σε απασχολεί καθημερινά Ας μιλήσουμε Για τη Ζωή σου!

Κατσαριδοκτόνο Μaxforce
53

άοσμο, ασφαλές gel απεντόμωσης οριστική λύση για τις κατσαρίδες

Κατσαριδοκτόνο Μaxforce
άοσμο, ασφαλές gel απεντόμωσης οριστική λύση για τις κατσαρίδες
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30/05/2016 - ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα νοσηλεύτρια:
Ήρθα στη Γερμανία και
σώθηκα
30/05/2016 - ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωτάθλημα Πειραιώτικο
και… Σπανούλικο
30/05/2016 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωράκης: Ο Κώστας
Σημίτης είναι από τα
ελάχιστα εθνικά
κεφάλαια και θα πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί
30/05/2016 - LIFESTYLE

Μαρίνα Πατούλη:
Απογοήτευσα τον κόσμο
στην Ολυμπιακή Φλόγα,
ήμουν σεμνή
30/05/2016 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εμείς
έχουμε άλλο δρόμο, αυτό
με τον οποίο
περιορίζονται οι δαπάνες
30/05/2016 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στα τέλη
κυκλοφορίας και στις
τιμές πώλησης των
αυτοκινήτων
31/05/2016 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαχριστόπουλος: Δεν
το πήρα χαμπάρι για τις
offshore και ζητάω
συγγνώμη
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Follow us on facebook

Ροή ειδήσεων
0:46 ΕΛΛΑΔΑ

Επίδειξη μόδας στον προαύλιο χώρο
του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
0:39 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος: Ο βασιλιάς έκανε
άρχοντα τον Καραμανλή όχι ο λαός
0:33 Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας
0:24 ΕΛΛΑΔΑ

Στα νερά του Θερμαϊκού για τρίτη
χρονιά ο «Κωσταντής»
0:15 ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες παιδιά μεταξύ των
μεταναστών στο Λασίθι
0:09 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κωνσταντίνος για την αποστασία

Το NEWSBEAST προτείνει...


31/05/2016 - ΚΟΣΜΟΣ



Η 20χρονη που γυρνάει τον κόσμο με
τα έξοδα πληρωμένα από αγνώστους

31/05/2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

31/05/2016 - ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Η κόρη σου σκότωσε
άνθρωπο, δώσε μας
35.000 ευρώ για να
αφεθεί ελεύθερη»

Η απίστευτη ατάκα του
Διαμαντίδη: Δεν το
χάνεις ρε Βασιλάρα; Μας
έχεις...



31/05/2016 - Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ

31/05/2016 - ΤΑΞΙΔΙ

Παρήγγειλε ένα τζιν από
το διαδίκτυο και αυτό
που έφτασε του
προκάλεσε γέλια

Διάσημοι καλεσμένοι,
δουλειά 18 ώρες τη μέρα
και μισθοί χιλιάδων
δολαρίων



31/05/2016 - Ο,ΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ

31/05/2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λούτρινα αρκουδάκια για
μεγάλα παιδιά

«Με χτυπάει, με γυρνάει
ανάσκελα τούμπα, με
πετάει κάτω και με την
παλάμη του μου κλείνει
το στόμα»

31/05/2016 - ΤΑΞΙΔΙ

26/05/2016 - ΥΓΕΙΑ

Διακοπές στα Χανιά
πάνω στη θάλασσα από
43 ευρώ

Όψεις πορσελάνης για
τέλειο χαμόγελο

Την πληρώνουν... για συντροφιά

Αυτή η νεαρή γυναίκα έχει περάσει τον
τελευταίο χρόνο της ζωής της
ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο χάρη στη
γενναιοδωρία αγνώστων...
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Nέο Φυσικό Σαπούνι προσώπου Nature με χαμομήλι και καλέντουλα
Το νέο σας καλλυντικό που θα εντάξετε στην καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας σας πρωί-βράδυ
▸ ΕΛΛΑΔΑ

Newsroom

Τ

ο νέο φυσικό-φυτικό σαπούνι NATURE, με εκχυλίσματα χαμομηλιού και καλέντουλας, είναι κατάλληλο για τον
καθαρισμό του προσώπου. Η ειδική σύνθεσή του με φυσικά εκχυλίσματα και βιταμίνες, χαρίζει βαθιά ενυδάτωση,
ενισχύει τη φυσική διαδικασία ανάπλασης του δέρματος και βελτιώνει την ελαστικότητά του. Το εκχύλισμα
χαμομηλιού έχει εξαιρετική αντιφλεγμονώδη και αντισηπτική δράση βοηθώντας έτσι σημαντικά στη καταπράυνση των
ερεθισμένων ιστών του δέρματος. Το εκχύλισμα ανθών καλέντουλας έχει απαλυντική δράση, ενισχύοντας την

ανανέωση του δέρματος. Το βούτυρο καριτέ και οι βιταμίνες Α, D, Ε, F που περιέχει, περιποιείται και βελτιώνει την υφή της
επιδερμίδας, αφήνοντάς την εξαιρετικά λεία και απαλή.
Το νέο φυσικό-φυτικό σαπούνι προσώπου με σύνθεση πλούσια σε βιταμίνες και εκχυλίσματα χαμομηλιού και καλέντουλας, είναι
το νέο σας καλλυντικό που θα εντάξετε στην καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας σας πρωί-βράδυ. Είναι κατάλληλο για
όλους τους τύπους δέρματος και είναι δερματολογικά ελεγμένο.
Info
Το νέο φυσικό -φυτικό σαπούνι της Nature παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται σε συσκευασία 90gr, μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος (e-shop) www.enature.gr και σε επιλεγμένα σημεία.
Λίγα λόγια για εμάς
Η εταιρεία Nature Hellas Care Products έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με τα καλύτερα πιστοποιημένα ελληνικά
εργαστήρια παραγωγής προϊόντων περιποίησης, τα πιο αγνά, φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών και περιποίησης σώματος,
χρησιμοποιώντας βιολογικά και φυσικά εκχυλίσματα των πιο δραστικών συστατικών της φύσης. Τα συστατικά των φυσικών
προϊόντων περιποίησης της Nature Hellas Care Products, προέρχονται κατόπιν φυσικής επεξεργασίας, δεν περιέχουν χημικές
ουσίες και άλλα έκδοχα, δεν έχουν υποστεί κάποια τεχνολογική επεξεργασία κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και
δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Όλα τα προϊόντα, βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, είναι γνωστοποιημένα στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) και στην Ευρωπαϊκή Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων C.P.N.P. (Cosmetic Products Notification
Portal).
Nature Care Products
enature.gr
T: +30 213 0351222-3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
Σεισμός στην Κρήτη
NBA: Ο Στεφ Κάρι βρήκε μικρή θαυμάστρια που έκλαιγε επειδή δεν αγωνίστηκε στο προηγούμενο ματς και την… αποζημίωσε
Μίκης Θεοδωράκης: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα της Μαργαρίτας κατά του Νίκου Κουρή
Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Newsbeast. Ακολουθήστε το Newsbeast σε
Instagram, Facebook και Twitter.
Αξιολογήστε το άρθρο
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