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Aνακαλύψαμε το σαμπουάν με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού που θα λατρέψεις!
05/02/2016

Γράφει: Τάνια Ζερβού
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Από τη σειρά Nature Care Products.
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.

Δημοφιλή

Δίαιτες

Τεστ

+

Αστρολογικές
προβλέψεις: Tα ζώδια
εβδομάδας από την
Ρένα Μεντάκη
Πρέπει να κόψεις τα
γαλακτοκομικά για να
χάσεις κιλά; Μάθε την
αλήθεια
Οι top ασκήσεις με foam
roller που χρειάζεται το
σώμα σου!
Funny video: Πώς
ντύνεις τρίδυμα ΚΑΙ ένα
νήπιο;
Ημέρα Pancakes: Πώς
θα φτιάξεις τις πιο
υγιεινές τηγανίτες
(πολλά) περισσότερα »
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ SHAPE

Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού 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.
Αξίζει να σημειωθέι πως 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.
E-shop
www.enature.gr

Shape Tools
Βρες τις Γόνιμες Ημέρες σου

Επίλεξε την πρώτη μέρα της τελευταίας
περιόδου σου και δες τις πιθανές ημέρες
σύλληψης.
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Υπολογισμός

Θέλεις περισσότερα Shape Tips;
Κάνε δωρεάν εγγραφή στα newsletter μας:
Ημερήσιο

Συμπλήρωσε το e-mail σου

OK

Εβδομαδιαίο

Διαβάζονται περισσότερο:

Πιθανές ημέρες σύλληψης:
από

έως

Ανακαλύψαμε τα πιο πρωτότυπα δώρα για του
Αγίου Βαλεντίνου!
Ο αγαπημένος σου θα σε ευγνωμονεί!

Shape Magazine Greece
Μου αρέσει η Σελίδα!

News & Trends

Ποιο τζιν σού ταιριάζει ανάλογα με το
σωματότυπό σου (ανάδειξε τα δυνατά σου
σημεία!)

39 χιλ. "Μου αρέσει!"

Ο χρήστης Shape Magazine
Greece κοινοποίησε ένα
σύνδεσμο.
41 λεπτά

Eπιτέλους, θα μάθεις ποιο είναι το ιδανικό denim για τη
σιλουέτα σου.
Στυλ

Από την Adriana Lima μέχρι την Izabel Goulart:
Τα καλύτερα beauty tips των Βραζιλιάνων
supermodels!
Δεν φταίνε μόνο τα γονίδια αλλά και αυτά τα genius tricks.

Πώς να χάσεις 1 κιλό σε
μια εβδομάδα χωρίς
θυσίες! - Shape.gr

Shape Tested

Μυστικά Ομορφιάς

10 nail art μόνο για cool κορίτσια! (wow σχέδια
για νύχια!)
Ετοιμάσου να απογειώσεις το μανικιούρ σου.

News & Trends

6 συνήθειες που καταστρέφουν το καινούργιο
(πανάκριβο) κολάν σου!

Ποιο χρώμα μαλλιών μου
ταιριάζει; (Ο μεγαλύτερος
οδηγός για μαλλιά)

Τα πιο συχνά λάθη που κάνεις και δεν το ξέρεις!

Στυλ

10 μύθοι για την επιδερμίδα σου!
(περισσότερο νερό = καλύτερη ενυδάτωση; κι
όμως, όχι!)
Μέχρι τώρα, τα περισσότερα από αυτά τα πίστευες!
Όροι χρήσης | Επικοινωνία
Περιποίηση

Το pancaking είναι το πιο hot και εύκολο trick
για τέλειες πλεξούδες!
Για να πετύχεις όλες αυτές τις messy, boho πλεξούδες που
βλέπεις στο Instagram.
Μαλλιά

Tα ωραιότερα σχέδια για νύχια του Αγίου
Βαλεντίνου!
20+ όμορφες ιδέες για να πάρεις έμπνευση.

News & Trends

Εάν έχεις αυτό το jacket τότε δεν χρειάζεσαι
τίποτα άλλο για τον χειμώνα
Το πιο ζεστό και stylish κομμάτι μιας γκαρνταρόμπας

Στυλ

Μαύρα νύχια; 8 super ιδέες για σχέδια και το
πιο cool nail art!
Τα μαύρο μανικιούρ δεν θα είναι ποτέ ξανά βαρετό.

News & Trends

Λάδι καρύδας για δυνατά μαλλιά, πυκνά
φρύδια (και άλλοι 5 τρόποι να το
χρησιμοποιείς!)
Ακόμα και για κάψιμο λίπους! Θα εκπλαγείς!

Περιποίηση

11 τρικ για να φαίνεσαι φρέσκια χωρίς μακιγιάζ
Πώς να δείχνεις φρέσκια και λαμπερή το πρωί χωρίς μακιγιάζ;

Μυστικά Ομορφιάς

3 guru των φρυδιών μοιράζονται το κορυφαίο
tip τους για τέλεια φρύδια!
Ετοιμάσου να αναθεωρήσεις για πολλά.

Μυστικά Ομορφιάς

Φυσικά και η Adriana Lima θα ήταν έτσι χωρίς
μακιγιάζ!
Το supermodel θέλει να ξέρεις πως η ζωή ενός μοντέλου,
μερικές φορές, είναι στ'αλήθεια πολύ δύσκολη.
News & Trends

