Σύνδεση

/

Εγγραφή

/

Επικοινωνία

Search

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΚΑΝΕ ΤΟ QUEEN
HOMEPAGE

ΜΟΔΑ ΟΜΟΡΦΙΑ WELL BEING ΣΕΞ&ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙ JUICY ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΖΩΔΙΑ
TRENDING: ΑΠΟΨΗ VIDEO ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ QUEEN ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

BEAUTY QUEEN LOVES TRENDS DIY VIDEO BEAUTY NEWS

BEAUTY NEWS

Nature Care Products: Ελληνικά
φυσικά προϊόντα φροντίδας
μαλλιών & περιποίησης σώματος!

Βιβή Αγγελάκη

Mε βιολογικά εκχυλίσματα!
Δημοσίευση: 01 Φεβρουαρίου 2016, 19:30
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«Βούλιαξε» το Σύνταγμα - Φωτιές έξω από τη
Βουλή (vid & pics)

0

Αγρότης...τους τα έδειξε (φωτό)
Photogallery: Βούλιαξε το Σύνταγμα από
τους αγρότες
Οι «καυτοί διάλογοι» του Τζόνσον με την
15χρονη

Είναι γνωστό πως η φύση «παράγει»
πληθώρα προϊόντων που τα συστατικά
τους έχουν χαρακτηριστικές
ευεργετικές δράσεις τόσο για τον

Λαδι Καρύδας
100ml
Διυλισμένο (Fractionated)
λαδι καρυδας. Αξίζει να το
δείτε.

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!

ΑΠΟΨΗ
Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature για τη

P.S. I LOVE YOU

γυναίκα και τον άνδρα, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά

«Τα βραβεία της ζωής μου…»

εκχυλίσματα του ροδιού και περιλαμβάνει σαμπουάν, μαλακτική
κρέμα, αφρόλουτρο & λάδι σώματος. Τα προϊόντα φροντίδας μαλλιών
& περιποίησης σώματος Nature με βιολογικά εκχυλίσματα ροδιού,

MAJENCO'S POINT OF VIEW

συμβάλουν στην αναζωογόνηση της επιδερμίδας ενώ προστατεύουν

Ήταν η έκπληξη της βραδιάς μας ..

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.

LATEST NEWS
FASHION NEWS

Οι διάσημοι φίλοι του Saint Laurent
στο εντυπωσιακό show της
εβδομάδας

JUICY NEWS

Αυτή είναι η αλλαγή της Μενεγάκη:
Οι παλιές εποχές και τα «νέα
επεισόδια» στη ζωή της

JUICY NEWS

Σε ποια celebrity αναφέρεται το
τεράστιο hit του Justin Bieber,
«Sorry»;

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature για

8ο Διεθνές Κινηματογραφικό
Φεστιβάλ Λάρισας: Όλη η πόλη ένα
απέραντο σινεμά

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
προϊόντα σε ξεχωριστές συσκευασίες δώρου/ταξιδίου των 50 ml!

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.

Πώς θα περάσεις το τριήμερο;
Ερωτικό ωροσκόπιο 12/2
«Είσαι βαμπίρ» - Σε ποιο sex symbol των ΄80s
«την είπε» ο Αρναούτογλου;

Το ωραιότερο δώρο Αγ. Βαλεντίνου σε περιμένει!
Κλείσε ραντεβού στην www.funkmartini.gr , βάλε
κωδικό QUEEN & πάρε 10ευρώ για την 1η σου
κράτηση.
Δείτε τη νέα τεχνική στην Αυξητική Στήθους, Non
Touch - No Pain, με άμεση ανάρρωση και χωρίς
καθόλου πόνο!

Νέα Κρυολιπόλυση 3D: μειώστε το τοπικό λίπος
έως 40% σε μία μόνο ώρα, εύκολα, γρήγορα και
χωρίς πόνο!

Πείτε αντίο στο κότσι, εύκολα και πιο ανώδυνα από
ποτέ!

20:36

Π.Ε.Δ.Υ.

Βλασταράκος: Όχι στην άνευ
όρων μετακίνηση των γενικών
γιατρών στα ΤΕΠ

Δείτε πώς να εξαφανίσετε τους κιρσούς, εύκολα και
ανώδυνα!

20:34

ΕΛΛΑΔΑ

Προϊόντα Made in Greece: γιατί πρέπει όλοι να…

Αγρότες - Σύνταγμα:
«Μετακόμισαν» οι Εύζωνες λόγω
της συγκέντρωσης

ψωνίζουμε ελληνικά

Επειδή οι γυναίκες θέλουμε να τα γνωρίζουμε όλα, κάντε
«Like» στη σελίδα του Queen.gr
TAGS

NATURE CARE PRODUCTS

SkourasMed

sensities.com

Αναίμακτη
Λιποαναρρόφηση Αντιγήρανση - Ακμή
- Πανάδες

skourasmed.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Super προσφορές
LIERAC

Ψαχνεις
Ανταλλακτικό

pharm24.gr/lierac

partslink24.gr/

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

Για το αυτοκινητο
σου ? Άμεση
Αποστόλη σε τιμές
Χονδρικής

0 Comments

20:34

Μοσκοβισί: Δεν είναι θέμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ΦΠΑ
στην ιδιωτική εκπαίδευση

Μου αρέσει! 124 χιλ.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Λαδι Καρύδας
100ml
Διυλισμένο
(Fractionated) λαδι
καρυδας. Αξίζει να το
δείτε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

20:18

Ινδονησία: Μαστιγώθηκαν άγρια
για παραβιάσεις του ισλαμικού
κώδικα
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

20:16

Γρίπη: Στους 81 οι νεκροί – 120
ασθενείς σε ΜΕΘ
Δείτε όλες τις ειδήσεις στο NEWSBOMB

Sort by Newest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που
φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας
επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Έκανε την
ανατροπή! Δείτε το
νέο look της Kim
Kardashian!

Beyoncé: Αυτό είναι
το πολύ φθηνό,
φυσικό έλαιο που
χρησιμοποιεί στην
επιδερμίδα της!

Ευαγγελία Αραβανή:
Λίγο πριν ξεκινήσει
το X- Factor, με '70
beauty look!

Αυτή είναι η
τελευταία τάση στο
contouring!

ΣΧΕΤΙΚΑ AΡΘΡΑ

Ροδόνερο: Δες πώς
μπορείς να το
εντάξεις στην…

Ισιώστε τα μαλλιά
σας εντελώς φυσικά
με ένα…

Κατεστραμμένες
άκρες; Αυτά τα 2
φυσικά υλικά θα…

4 απίστευτα beauty
tricks με το έλαιο
καρύδας!

Αυτό είναι το φυσικό
υλικό που μπορεί
να…

Ακμή στην πλάτη;
Δείτε τα σούπερ
υλικά που…

Σας χτύπησαν τα
παπούτσια σας στο
χθεσινό πάρτι;…

3 φυσικά
conditioners που θα
τιθασεύσουν τα
σγουρά…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ QUEEN.GR

ΣΕΞ & ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΜΟΡΦΙΑ

ΥΓΕΙΑ & FITNESS

Το μυστικό των
γυναικών που
καταφέρνουν να
έχουν…

Valentine's Day 2016:
Κάναμε 3 τέλεια
μανικιούρ που…

Πίεση, παλμοί καρδιάς, Πού έμεινε η Beyoncé Βρώμικο δάπεδο; Δύο
βάρος, περίμετρος
κατά τη διάρκεια του… φυσικές συνταγές για
μέσης: Οι
να το…
φυσιολογικές…

NEWSLETTER

ΣΠΙΤΙ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ

Βάλε το e-mail σου και κάνε click για να
λαμβάνεις αποκλειστική ενημέρωση για τα
πιο σημαντικά νέα, δώρα και
διαγωνισμούς των websites που
εκμεταλλεύεται εμπορικά η DPG DIGITAL
MEDIA.

JUICY

Αυτή είναι η αλλαγή
της Μενεγάκη: Οι
παλιές…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΕΔΩ
Διαφημιστείτε στο QUEEN.GR και
προβάλετε την επιχείρηση ή το προϊόν σας
σε ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά
γυναικεία portals!
Επικοινωνήστε μαζί μας
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Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΚΑΝΕ ΤΟ QUEEN
HOMEPAGE

ΜΟΔΑ ΟΜΟΡΦΙΑ WELL BEING ΣΕΞ&ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙ JUICY ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΖΩΔΙΑ
TRENDING: ΑΠΟΨΗ VIDEO ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ QUEEN ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πως Να Δείχνεις Τέλεια
Ένα1 tip για να δείχνεις ομορφότερη από ποτέ. Εύκολα και οικονομικά.

BEAUTY QUEEN LOVES TRENDS DIY VIDEO BEAUTY NEWS

BEAUTY NEWS

Φυσικός χύμος ρόδι: 8 φανταστικά
προϊόντα ομορφιάς με ρόδι!
Βιβή Αγγελάκη

Για λαμπερή επιδερμίδα, τέλεια μαλλιά, απαλά χέρια και χείλη με
τα οφέλη του ρόδιου
Δημοσίευση: 24 Ιουνίου 2016, 14:36
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Εκτός από τις ευεργετικές ιδιότητές του

SkourasMed

στη διατροφή και στη γενικότερη υγεία

Αναίμακτη
Λιποαναρρόφηση Αντιγήρανση - Ακμή Πανάδες

μας, το ρόδι χάρη στην αντιοξειδωτική,
αντιφλεγμονώδη και ενυδατική του
δράση, χρησιμοποιούνταν από τα
αρχαία χρόνια ως φυσικό καλλυντικόβάλσαμο από πολλές γυναίκες! Και όπως
είναι επόμενο, ένα τόσο θαυματουργό
φυσικό συστατικό, δεν γινόταν να μην
αποτελεί τη βάση πολλών beauty προϊόντων!

Εμείς σου παρουσιάζουμε τα 8 αγαπημένα μας και σου προτείνουμε να
τα απολαύσεις μαζί με ένα δροσιστικό χυμό από ρόδι!

Garnier, Fructis Πυκνά & Δυνατά: Δυναμωτικό Σαμπουάν για ορατά

ΑΠΟΨΗ

πιο πυκνά και πλούσια μαλλιά.

P.S. I LOVE YOU
«Eγκυμοσύνη: Η πιο όμορφη
περίοδος στη ζωή της γυναίκας»,
το…
MAJENCO'S POINT OF VIEW
Είναι Mamma Mia σε όλα ..

Εκτός από το μόριο Fibra-Cyclane που «γεμίζει» και δυναμώνει την
τρίχα εκ των έσω, πρωταγωνιστεί και το Εκχύλισμα Ροδιού, που χάρη
στην αντιοξειδωτική του δράση, προστατεύει την τρίχα από τις

LATEST NEWS

εξωτερικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα την ενυδατώνει χωρίς να την
βαραίνει στο ελάχιστο, την κάνει απίστευτα απαλή και λαμπερή!

JUICY NEWS

Ο Ben Affleck είναι έξαλλος με την
Jennifer Garner

Klorane Conditioner: Μαλακτική κρέμα για βαμμένα μαλλιά με ρόδι

ΣΕΞ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

που προστατεύει το χρώμα από το ξεθώριασμα.

7 πράγματα που νομίζουμε ότι είναι
σέξι αλλά οι άντρες σιχαίνονται

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ένα πατρικό tattoo γεμάτο αγάπη
και πόνο

FOOD NEWS

Sushi Doughnuts: Δες τα, λάτρεψέ τα
και μετά δες πώς θα τα φτιάξεις
μόνη σου

Επανορθώνει και αναζωογονεί την ίνα της τρίχας σε βάθος για να
δώσει ελαστικότητα και απαλότητα στα μαλλιά. Προστατευμένο από
την αφυδάτωση, το χρώμα διατηρεί την ένταση και τη λάμψη της
πρώτης μέρας!

Bioten, Skin Defence, Αντιρυτιδική και συσφικτική κρέμα ματιών!

Ημερήσιες Προβλέψεις για όλα τα Ζώδια 25/6
Προβλέψεις Καλοκαιριού 2016: Ποια ζώδια θα
ερωτευτούν μέσα στο καλοκαίρι;
Είμαι Καρκίνος κι άπαιχτος γιατί…

CELEBRITIES

21:28

Mα τι έπαθε; Η Jennifer Aniston
στην πιο προκλητική εμφάνιση
που έκανε ποτέ

Εμπλουτισμένη με 100% φυσικό εκχύλισμα Ροδιού, προερχόμενο από
ήπιες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, ένα

ΚΟΣΜΟΣ

ισχυρό αντιοξειδωτικό που προσφέρει την απαραίτητη ασπίδα

21:27

Σοκ! Πα(τέρας) σχεδίαζε τη
διακίνηση πορνογραφικού
υλικού με την αγέννητη κόρη του

προστασίας του δέρματος από την πρόωρη γήρανση. Ενισχύει τη
σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης, βελτιώνοντας την ενυδάτωση,
τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος, ενώ

ΚΟΣΜΟΣ

ταυτόχρονα διεγείρει την κυτταρική ανανέωση προσφέροντας

21:20

Χίλαρι για Brexit: Σεβόμαστε την
απόφαση - Να προλάβουμε τις
συνέπειες

προηγμένη αντιρυτιδική προστασία στο δέρμα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21:18

Κουρουμπλής: Υπάρχει
«κίνδυνος» συγκυβέρνησης με
την ΝΔ

Lip Care με Ρόδι από την Apivita.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

21:18

Μαχαίρωσαν αστυνομικό σε
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων
Δείτε όλες τις ειδήσεις στο NEWSBOMB

Ενυδατικό lip balm που ενισχύει το φυσικό χρώμα και χαρίζει απαλά,
ενυδατωμένα και λαμπερά χείλη. Το ρόδι έχει ισχυρή αντιοξειδωτική
και αντιφλεγμονώδη δράση, τρέφει και ενυδατώνει, συμβάλλει στην
ανάπλαση της επιδερμίδας των χειλιών, αφήνοντας στα χείλη ένα
λαμπερό, φυσικό χρώμα!

Korres, Κρέμα-gel ενυδάτωσης για λιπαρές/μικτές επιδερμίδες με
ρόδι

Μη λιπαρή, ρυθμιστική κρέμα-gel που απορροφάται άμεσα με κύριο
συστατικό το βιολογικό εκχύλισμα από Ρόδι, πλούσιο σε ταννίνες και
πολυφαινόλες, που συσφίγγει τους πόρους και τονώνει, ενώ το
αλπικό βότανο Epilobium fleischeri ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος
και προσφέρει ματ αποτέλεσμα στην επιδερμίδα.

Nature Care Products Λάδι σώματος με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού

Ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, το λάδι σώματος Nature με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, 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. Η περιποίηση ολοκληρώνεται με τα αρώματα ροδιού και
μανόλιας, που χαλαρώνουν και ηρεμούν σώμα και πνεύμα.

Dust& Cream Κρέμα χεριών με άρωμα ρόδι

Βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας των χεριών αφήνοντάς την λεία
και απαλή, αποτρέποντας την αφυδάτωσή της.

Messinian Spa Pomegranate & Laurel Hair Mask

Μάσκα μαλλιών με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Καλαμάτας, με ρόδι
και δαφνέλαιο, πρωτεΐνες σιταριού και μελιού, αλόη, σύμπλεγμα
βιταμινών και μικροσφαιρίδια βιταμίνης Ε, για βαθιά ενυδάτωση,
θρέψη, προστασία, τόνωση και αναζωογόνηση της τρίχας.
Ξεμπερδεύει και προσφέρει ελαστικότητα, λάμψη και προστασία από
την ψαλίδα.

Η δύναμή σου σε μία κουταλιά. Πάρε γεύση εδώ!

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

Νέα Κρυολιπόλυση 3D: μειώστε το τοπικό λίπος
έως 40% σε μία μόνο ώρα, εύκολα, γρήγορα και
χωρίς πόνο!

Πείτε αντίο στο κότσι, εύκολα και πιο ανώδυνα από
ποτέ!

Δείτε πώς να εξαφανίσετε τους κιρσούς, εύκολα και
ανώδυνα!

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

Επειδή οι γυναίκες θέλουμε να τα γνωρίζουμε όλα, κάντε
«Like» στη σελίδα του Queen.gr
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Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που
φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας
επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.
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Ξέφυγε από τα
συνηθισμένα: Η
Ελένη Μενεγάκη με
το πιο ανατρεπτικό
χρώμα στα χείλη της!
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