
Nature Care Products: Ελληνικά φυσικά
προϊόντα φροντίδας μαλλιών &
περιποίησης σώματος με βιολογικά
εκχυλίσματα!
  Thats Life    29 Ιανουαρίου 2016

4

Η φύση έχει τα πάντα για τον άνθρωπο. Έχει προνοήσει για το είδος μας και η Nature δεν
μπορούσε να αφήσει τα… δώρα της χωρίς να τα αξιοποιήσει!

Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature Care Products 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.

Τα Ελληνικά, φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature Care
Producys, 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.

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.

Nature Care Products

T: +30 213 0351222-3
E: info@enature.gr
enature.gr
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Χάρισε φωτεινότητα και λάμψη στα
μαλλιά εύκολα και γρήγορα!
  Δήμητρα Πραντάλου    29 Φεβρουαρίου 2016
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Η φροντίδα των μαλλιών μας είναι σημαντική και χρειάζεται την απαραίτητη προστασία,
για να μπορέσουν να κρατήσουν την φωτεινότητα και την λάμψη τους. Για να γίνει αυτό
όμως, χρειαζόμαστε το κατάλληλο προϊόν που θα μας τα προσφέρει. Έτσι ανακαλύψαμε το
σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, ιδανικό για όλους τους τύπους μαλλιών
των γυναικών, αλλά και των ανδρών.

Το Nature περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά που
βοηθούν στην προστασία της φωτεινότητας των μαλλιών, ενώ ενυδατώνει και
επαναφέρει την λάμψη τους. 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.

Η χρήση του είναι απλή. Εφάρμοσε σε βρεγμένα μαλλιά, κάνε απαλό μασάζ και
ξέβγαλε με άφθονο νερό. 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!

ενυδάτωση λάμψη Μαλλιά προιόν Nature φωτεινότητα
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Το σώμα σου μπορείς να το προστατέψεις
από τον ήλιο και το πέρασμα του χρόνου
με αυτόν τον τρόπο
  Δήμητρα Πραντάλου    11 Μάϊος 2016
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Το σώμα σου μπορεί να σου μιλήσει, αρκεί να το ακούσεις. Τα σημάδια του χρόνουν δεν
μπορούν να κρυφτούν, ενώ τώρα που διανύουμε τους καλοκαιρινούς μήνες το δέρμα σου
επηρεάζεται από την έκθεση του στον ήλιο. Σίγουρα το αντηλιακό είναι η πιο ουσιαστική
λύση, αλλά και το αφρόλουτρο που χρησιμοποιείς πρέπει να έχεις τις αντίστοιχες
ιδιότητες. Πώς θα το προστατέψεις;

Aνακαλύψαμε το αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό
για όλους τους τύπους δέρματος, αναζωογονεί, ενυδατώνει και διατηρεί το δέρμα
ελαστικό χάρη στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες των φυσικών συστατικών του. Το βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες προκαλούν γήρανση του
δέρματος, συμβάλλοντας σημαντικά τόσο στην καλή υγεία της επιδερμίδας όσο και στην
αντιγήρανση. Το εκχύλισμα τζίνγκο μπιλόμπα τονώνει και βελτιώνει την μικροκυκλοφορία
του δέρματος, ενώ το εκχύλισμα μανταρινιού μειώνει την ευαισθησία στον ήλιο
χαρίζοντας στο δέρμα εξαιρετική προστασία. Η τόνωση του σώματος ολοκληρώνεται με
αρώματα ροδιού και μανόλιας, τα οποία προσφέρουν μια υπέροχη αίσθηση ξεκούρασης.

Η χρήση του είναι απλή. Άπλωσε μικρή ποσότητα από το αφρόλουτρο Nature με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και ξέβγαλε με άφθονο νερό. Το αφρόλουτρο 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!
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ΠΡΌΣΦΑΤΑ

Αυτός είναι ο έξυπνος
καθρέφτης που
χρειάζεται κάθε
γυναίκα!

Φτιάξε το ωραιότερο
bloody mary με την
πιο εύκολη συνταγή!

Ο Πρίγκιπας Harry
γίνεται Έλληνας! Ποια
είναι η Ελληνίδα που
τον ξεμυάλισε

Είσαι φίλος με την
πρώην σου; Είσαι
ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ! (τα λέει
και η επιστήμη)

Φτιάξε μόνη σου sexy
χαμηλή αλογοουρά με
tips και εντυπωσίασε!

Συγκλονιστικό video:
Ο Παντελής
Παντελίδης
αποκαλύπτει την
ιστορία πίσω από της
«Καρδιάς μου το
γραμμένο»

Θες να χάσεις το
λίπος από την κοιλιά;
Τα tips για να τα
καταφέρεις σίγουρα
(και δεν είναι δίαιτα)

Ο χρόνος που κάνει
για να απαντήσει στα
μηνύματα σου, τι
σημαίνει για την
σχέση σας;
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Απόκτησε το πιο άψογο Top Knot, με αυτά
τα απλά βήματα!
  Πατρίνα    23 Σεπτεμβρίου 2016
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Είναι ένα απόλυτα σικ χτένισμα, σου δίνει ύφος, συνδυάζεται με τζιν και πουκάμισο αλλά
και με ένα girly coctail φόρεμα. Με άλλα λόγια ο ψηλός κότσος, ή κατά κόσμον top knot,
είναι ο μπαλαντέρ σε κάθε σου περιποιημένη ή επιμελώς ατημέλητη εμφάνιση.

Πως όμως θα πετύχεις τον πιο τέλεια κότσο κάθε φορά; Με αυτά τα μικρά μυστικά και τα
μερικά πολύ απλά βήματα!

1 Λούσε καλά τα μαλλιά σου με ένα σαμπουάν που δεν θα τους προκαλέσει λιπαρότητα.
Προτίμησε το Purify & Care της Syoss, ιδανικό τόσο για τις λιπαρές ρίζες όσο και για τις
ξερές άκρες.

2 Χρησιμοποίησε οπωσδήποτε μαλακτική κρέμα και άφησε την για πάνω από ένα
τεταρτάκι να δράσει. Το νέο κοντίσιονερ με ρόδι από την Nature, είναι ιδανικό!

3 Στέγνωσε τα μαλλιά σου με ένα πιστολάκι με το κεφάλι προς τα κάτω, για να τους
δώσεις περισσότερο όγκο!

4 Αφού στεγνώσουν καλά, σκύψε το κεφάλι σου μπροστά για να μαζέψεις τα μαλλιά σου
σε αλογοουρά, έτσι ώστε να τα συγκεντρώσει όσο πιο ψηλά μπορείς.

5 Πιάσε τα μαλλιά σου σε μια ψηλή αλογοουρά και στην συνέχεια πάρε την κοτσίδα και
γύρισε την γύρω από την βάση του κότσου. Προσπάθησε να μην την γυρίσεις πολύ
σφυχτά, καθώς το αποτέλεσμα θα δείχνει πολύ στημένο και στιλιζαρισμένο.

6 Στερέωσε την κοτσίδα με πολλά τσιμπιδάκια και προσπάθησε να την «ανοίξεις» λίγο με
τα δάχτυλα σου, ώστε να δώσεις ένα πιο ανάλαφρο look.

7 Αν θέλεις μπορείς να δέσεις μια κορδέλα γύρω από το top knot για ένα πιο girly
αποτέλεσμα και μια παραπάνιω τσαχπινιά!

top knot κοτσίδα Μαλλιά χτενίσματα
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O Βαγγέλης Ζαρουχλιώτης

μας δείχνει το δρόμο για να
επανέλθουμε ξανά στην

φόρμα μας!


Αυτό είναι το μόνο που

χρειάζεσαι για την μικρή
απόδραση του ΣΚ!

@thatslifegr
#thatslifegr

Load More...  Follow on Instagram

FOLLOW US

ΠΡΌΣΦΑΤΑ

Μικρά πράγματα που
σε φέρνουν πιο κοντά
και κάνουν τη σχέση
σου πετυχημένη!

Το σώμα σου μπορεί
να καταλάβει αν
αυτός είναι ο σωστός
για εσένα!

Athens Swing Cats, οι
άνθρωποι που
έφεραν το swing στην
Ελλάδα σε μια
συνέντευξη από
καρδιάς!

4 ρούχα που θέλουν
οι άντρες να φοράμε
στο σεξ!

5 πράγματα που
μαρτυρά το ύψος για
την υγεία και τον
οργανισμό σου!

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Πως να αποκτήσεις
γυμνασμένο σώμα χωρίς
να ξοδέψεις ούτε 1
ευρώ!
Ποιος είπε ότι για να γίνεις fit πρέπει
να λιώνεις στο γυμναστήριο
ξοδεύοντας χρήματα για την συνδρομή;
Όλα στην ζωή είν...

Αν έχεις υψηλή
συναισθηματική
νοημοσύνη, αυτά είναι
τα πράγματα που
σίγουρα κάνεις
Οι άνθρωποι με υψηλή
συναισθηματική νοημοσύνη
έχουν, σύμφωνα με ερευνητές, κάποια
βασικά χαρακτηριστικά που τους
διακρίν...

Το κέικ με
φυστικοβούτυρο σε
κούπα, είναι έτοιμο σε
μόλις 3′
Έτοιμο σε μόλις τρία λεπτά αυτό το
γλυκό είναι η απάντηση στο ότι ήθελες
κάτι γλυκό και το ήθελες άμεσα. Υλικά 2
κουτα...

3 σούπερ λόγοι για να
βγεις στο Αιγάλεω!
Οι γειτονιές της Αθήνας είναι γεμάτες
μαγαζιά που σε περιμένουν να τα
ανακαλύψεις και στέκια που
περιμένουν να τα γνωρίσ...
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Τα 3 Βήματα Για Την ΤΕΛΕΙΑ
Αλογοουρά!

Πως Να Μακρύνεις Τα Μαλλιά Σου
ASAP
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Φτιάξτε ατμόσφαιρα

Πατρίνα

Name* Email*

Να πως θα αποκτήσεις επιδερμίδα μωρού,
σε 5 πολύ απλά βήματα!
  Πατρίνα    10 Οκτωβρίου 2016

0

Η επιδερμίδα σου είναι το Α και το Ω. Και το να είναι απαλή και όμορφη δεν είναι τόσο
δύσκολο όσο νομίζεις. Για την ακρίβεια είναι τόσο απλό όσο αυτά τα πέντε απλά βήματα.

1 Απολέπιση με βούρτσα
Γιατί απολέπιση μπορεί να κάνεις κάθε τόσο μετά το μπάνιο σου, αλλά είναι απαραίτητο
που και που να χρησιμοποιείς και την ειδική βούρτσα. Προσφέρει πολύ καλύτερα
αποτελέσματα, πιο αποτελεσματική απολέπιση και πιο καθαρό και απαλό δέρμα.

2 Μην ξεχνάς την ενυδάτωση
Είναι πολύ σημαντική, ειδικά αυτή την περίοδο όπου το δέρμα σου ήταν ταλαιπωρημένο
από το καλοκαίρι και τώρα με τα πρώτα κρύα γίνεται πιο άγριο. Κάνε την ενυδάτωση του
σώματος και του προσώπου σου ρουτίνα, κάθε φορά μετά το ντουζ.

 

Λάδι Σώματος με ρόδι από την Nature
3 Γυμνάσου
Κάνει καλό! Η άσκηση αποβάλλει τις τοξίνες του οργανισμού και καθαρίζει την
επιδερμίδα. Η συχνή άσκηση θα κάνει το δέρμα σου να λάμπει και να είναι πιο απαλό από
ποτέ. Το μονο που χρειάζεται είναι μερικά λεπτά τρεξίματος την ημέρα.

4 Ελάττωσε τους ερεθισμούς μετά το ξύρισμα
Γιατί όλες ξέρουμε τι σημαίνει να κάνεις αποτρίχωση με κρύο. Για να αποφύγεις λοιπόν
ερεθισμούς και τραυματισμούς, κάθε φορά μετά το ξύρισμα άπλωσε στην επιδερμίδα σου
ένα ελαφρύ λάδι σώματος. Κάνει θαύματα!

 Βaby oil της Johnson & Johnson, Bedtime

5 Πίνε νερό!
Το πιο βασικό για το τέλος. Επιδερμίδα όμορφη και λαμπερή χωρίς νερό δνε υπάρχει, θα
τα λέμε κάθε φορά. Φτιάξε ένα σύστημα που να σε βολεύει, αν δεν είσια φνα του νερού
και φρόντισε να πίνεις τουλάχιστον μισό λίτρο την ημέρα.

beauty tips απαλή επιδερμίδα ομορφιά
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Με αυτούς τους 3 τρόπους
θα πάρεις προαγωγή στην

δουλειά σου


Η Άννα Βίσση έπεσε θύμα

ληστείας στην Εκάλη!

FOLLOW US

ΠΡΌΣΦΑΤΑ

Ο Δίας και η Αθηνά
είναι οι ελληνικές
φιγούρες Playmobil
που αξίζει να
αποκτήσουν τα
παιδιά σου. Διάβασε
γιατί!

Αύγουστος Κορτώ:
Μικρό χρονικό
τρέλας

5 σημάδια που
αποδεικνύουν ότι δεν
είναι πια
ερωτευμένος μαζί
σου!

10 τατουάζ από Harry
Potter που θα έκαναν
περήφανη μέχρι και
την J.K Rowling

Τι να πίνεις κάθε
βράδυ πριν κοιμηθείς
για να αδυνατίσεις!

Απαράδεκτη Lindsay
Lohan – Έβρισε τον
κόσμο που
παρευρέθηκε στο
opening του κλαμπ

Αυτή η εταιρεία είναι
έτοιμη να προσλάβει
120.000 άτομα!

Σούπερ Διαγωνισμός:
Κέρδισε το πιο
στιλάτο backpack από
το νέο brand Posset!

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Ο Δίας και η Αθηνά
είναι οι ελληνικές
φιγούρες Playmobil που
αξίζει να αποκτήσουν
τα παιδιά σου. Διάβασε
γιατί!
Είναι μία πρωτιά και συμβαίνει φέτος.
Για πρώτη φορά στην ιστορία, η
PLAYMOBIL κατασκεύασε φιγούρες
εμπνευσμένες από την...

Αν θέλεις να είσαι
ευτυχισμένη, αυτά
είναι τα 6 πράγματα για
τα οποία δεν πρέπει να
νοιάζεσαι!
Γιατί η υπερβολική σκέψη, το άγχος και
η συνήθεια του να αναλώνεσαι σε
καταστάσεις και πράγματα ανούσια, σε
κουράζουν τό...

Πας στοίχημα ότι αυτό
το μπισκοτογλυκό θα το
φτιάχνεις ξανά και
ξανά;
Η παρακάτω συνταγή είναι μια από
αυτές που πρέπει να αποθηκεύσεις
γιατί θα την φτιάχνεις ξανά και ξανά.
Υλικά 28 μ...

5 τρόποι να φορέσεις το
bomber jacket σου το
φθινόπωρο!
Σήμερα που (ξαφνικά) ο καιρός θυμίζει
περισσότερο σε φθινόπωρο παρά σε
καλοκαίρι, το bomber jacket επιτέλους
βγήκε απ'τη...

Η Νέα Τάση Προστάζει Παστέλ
Μαλλιά Και Έχουμε Τις Καλύτερες
Προτάσεις Για Να Κάνεις Την
Αλλαγή!

Έχει Γίνει Χαμός Με Αυτή Τη Μάσκα
Προσώπου Και Δεν Θα Πιστεύεις
Ποιό Είναι Το Βασικό Της Συστατικό
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Κάμερα οπισθοπορείας
Με βάση για πινακίδα
αυτοκινήτου

DiscoΒall με stereo speakers
Bluetooth / USB / microSD

Ευρυδίκη Χριστοπούλου  

Μέσα στο γραφείο μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών για πολλά
χρόνια, μια μέρα έτσι σχεδόν ξαφνικά, αποφάσισα να κάνω όλα
αυτά που με κάνουν χαρούμενη. Με ακαδημαϊκές σπουδές στις
διεθνείς σχέσεις και στη μουσική, με εμπειρία στο χώρο των
εκδηλώσεων από τα φοιτητικά μου κιόλας χρόνια και με έναν γιό
που λατρεύω, η ιδέα πλέον ήταν απλά μία: η νέα μου δουλειά θα
είναι ότι ονειρευόμουν πάντα και θα έχει σχέση με τη ΧΑΡΑ. Ναι,
σαν έννοια είναι πραγματική. Αρκεί να την πάρουμε στα χέρια μας
και να αρχίσουμε να ζωγραφίζουμε τις αναμνήσεις της ζωής μας
με τα πιο όμορφα χρώματα.

Name* Email*

Γαλάκτωμα σώματος με βιολογικό
εκχύλισμα μελιού, για βρέφη & παιδιά!
  Ευρυδίκη Χριστοπούλου    8 Φεβρουαρίου 2017

Όταν πρόκειται για το παιδί μας, η κάθε μέρα της ανάπτυξής του είναι σημαντική, ενώ
είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε λίγο πιο «πράσινα». Ευτυχώς σήμερα είναι πολύ πιο
εύκολο και πιο οικονομικό, να βρούμε βιολογικά και οργανικά προϊόντα για όλες τις ηλικίες
από την βρεφική έως και την παιδική ηλικία. Κανείς δεν θέλει να γεμίσει το ευαίσθητο
σωματάκι του παιδιού του με βλαβερά χημικά και τοξικά. Η κάθε μαμά κάνει την
προσπάθειά της, αναζητώντας το καλύτερο για τη διατροφή των παιδιών της, καθώς και
για τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσει για το μπανάκι και τις κρεμούλες περιποίησής
του.

Το μπανάκι του μωρού σας είναι μια διαδικασία ανεκτίμητη… Το ηρεμεί και το
διασκεδάζει. Μετά το μπανάκι του, ένα ελαφρύ μασαζάκι με απαλές κυκλικές κινήσεις στο
σωματάκι του είναι ιδανικό. Μια γλυκιά και φυσική πρόταση είναι η επιλογή προϊόντων
με μέλι και άλλα φυσικά ή και βιολογικά συστατικά.

Πηγαίνοντας όμως στα καταστήματα, το να επιλέξεις το σωστό προϊόν μπορεί να γίνει
γρίφος για δυνατούς λύτες. Αυτό μάλιστα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο, αφού το
δερματάκι των μωρών μας είναι τόσο ευαίσθητο στα διάφορα χημικά που συνήθως
περιλαμβάνουν τα διάφορα προϊόντα που πωλούνται.

Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, για βρέφη
(+6μηνών) & 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.

Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, διατίθεται για λιανική
πώληση σε συσκευασία των 250 ml μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.enature.gr

enature.gr nature care γαλακτωμα  για  μωρα γαλακτωμα  για  παιδια

γαλακτωμα  σωματος
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Είναι επίσημο:  Η Madonna

υιοθέτησε δίδυμα 4 ετών από
το Μαλάουι!


Ερωτικές προβλέψεις

εβδομάδας 8-2 έως 14-2

FOLLOW US

ΠΡΌΣΦΑΤΑ

Tο εμβληματικό
Superstar των adidas
Originals επιστρέφει
όπως δεν το έχεις
ξαναδεί!

O Hugh Jackman δεν
θα ξαναπαίξει τον
Wolverine και
επιτέλους θα φάει
αυτό που είχε κόψει
μαχαίρι!

Η Nissan στηρίζει
τους νέους που
τολμούν με το
πρόγραμμα
GENERATION N!

10 κομπλιμέντα που
σιχαίνονται να ακούν
οι γυναίκες

7 πράγματα που
αντικαθιστούν τον
πρωινό καφέ!

Το γνώριζες;
Εκατομμύρια
μπαταρίες της Tesla
παρέχουν ενέργεια σε
νοικοκυριά του Los
Angeles!

Sport Bluetooth Stereo
Handsfree BT-13

Σεμινάριο:
Μαθησιακές
Δυσκολίες &
Διδασκαλία Ξένης
Γλώσσας

ΜΗΝ  ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Η ιπτάμενη Lady Gaga
έδωσε ένα επικό show
δίχως προηγούμενο στο
ημίχρονο του Super Bowl
(video)
Ξεπέρασε τις προσδοκίες η Lady Gaga,
με τη χθεσινή εμφάνισή της στο
ημίχρονο του Super Bowl, που άμεσα
παίρνει μία θέση ...

1 τρικ για να κάψεις λίπος
πιο γρήγορα!
Συνέχεια ακούμε για δίαιτες, ασκήσεις
κ.λπ, που θα μας βοηθήσουν να
χάσουμε βάρος πιο εύκολα, αλλά
σπάνια μία συνήθεια μ...

Πώς θα φτιάξεις τα  δικά
σου σούπερ λαχταριστά
σοκολατάκια!
Τα σοκολατάκια κάνουν τους
ανθρώπους χαρούμενους, αυτό είναι
γεγονός. Τα σοκολατάκια, επίσης,
μπορείς να τα φτιάξεις με ...

To αγαπημένο χόμπι της
Kate Middleton κοστίζει
λιγότερο από 10 ευρώ
Σίγουρα η γκαρνταρόμπα της και τα
ταξίδια που κάνει δεν θα τα δούμε ούτε
στην άλλη μας ζωή, κι όμως φαίνεται
πως η Kate ...
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Smart LED λάμπα-ηχείο με
Bluetooth και τηλεκοντρόλ
Απολαύστε την αγαπημένη σας
μουσική με μοναδικό τρόπο

WiFi Everywhere!
Repeater & Αccess Point

Χριστίνα Χατζημανώλη

Name* Email*

Φυσική ομορφιά σε 3 εύκολα βήματα!
Υπάρχουν πολλές φορές που δε θες να καλύπτεις το πρόσωπό σου με «μπογιές», αλλά θες
να φαίνεσαι αψεγάδιαστη. Γι’αυτό σου βρήκαμε τα προϊόντα που θα το καταφέρουν αυτό
για σένα, ώστε να περνάς ανάμεσα στους ανθρώπους σαν φυσική θεά!

Ξεκίνα την κούρα ομορφιάς σου με τέλεια περιποίηση σώματος. Το μόνο που θα
χρειαστείς είναι το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, το οποίο έχει
τη μοναδική ιδιότητα να βοηθά στην αναγέννηση του δέρματος, να επαναφέρει τη
χαμένη ζωτικότητα, να ενυδατώνει, να συσφίγγει και να συμβάλει στην καλή υγεία της
επιδερμίδας! Εκτός από εκχύλισμα ροδιού περιέχει έλαια από κουκούτσια βερίκοκου και
σταφυλιού. Αυτά μαζί αναζωογονούν το δέρμα και του δίνουν ανεπανάληπτη λάμψη! Το
λάδι σώματος αυτό θα το βρεις αποκλειστικά εδώ.

Μιας και το πρόσωπό σου χρειάζεται εξίσου ολοκληρωμένη φροντίδα, εκμεταλλεύσου την
τεχνογνωσία της Jurlique και κάνε δική σου τη Herbal Recovery Advanced Day Cream, μια
ισχυρή κρέμα ημέρας εμπλουτισμένη με ιαπωνικό Κέδρο και 18 ενεργά βοτανικά
συστατικά! Καταπολεμά την εμφάνιση των πρώτων σημαδιών γήρανσης όπως λεπτές
γραμμές, θαμπή όψη και ξηρότητα, ενώ αφήνει την επιδερμίδα αναζωογονημένη , λεία και
απαλή, γεμάτη νεανική λάμψη! Το 87% των γυναικών που τη χρησιμοποίησαν για 2
εβδομάδες συμφωνεί ότι η επιδερμίδα τους απέκτησε εμφανώς πιο υγιή όψη.

Έχεις φανταστεί ποτέ έναν καινοτόμο εύκολο να βάζεις το make-up σου; Τώρα δε
χρειάζεται να φαντάζεσαι, μιας και πρόσφατα κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό Teint Idole
Ultra Wear Stick (ως μέρος της σειράς Teint Idole Ultra Wear) από τη Lancôme. Μιλάμε για
ένα εύχρηστο foundation σε stick, το οποίο μπορείς να έχεις πάντα μαζί σου για ένα
γρήγορο φρεσκάρισμα που θα κρύψει κάθε ατέλεια! Διαθέσιμο σε 10 αποχρώσεις,
προσφέρει μέγιστη κάλυψη και απίστευτα ανάλαφρη αίσθηση, με σατινέ φινίρισμα και
φυσικό, matte look! Τόλμησε να χρησιμοποιήσεις τα εύχρηστα sticks και για απίστευτα
εύκολο contouring!

Και για να μην είμαστε άδικες, ένα τέλειο δώρο για τον καλό σου: Το Diesel Bad Intense!
Ένα άρωμα αρρενωπό, πικάντικο και φλογερό που αναδεικνύει τον καπνό και το χαβιάρι
σε έναν εθιστικό συνδυασμό μαζί με βανίλια, βενζόη και λάβδανο. Τέλεια συνδυασμένο
με το μυστηριώδες μαύρο μπουκάλι του, το Bad Intense είναι το τέλειο άρωμα για κάθε
άντρα.

Diesel foundation Jurlique Lancôme Nature αντρικά άρωμα

γυναικεία κρέμα λάδι  σώματος μακιγιάζ νεσεσέρ
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Η γοητευτική ηθοποιός Eva
Mendes προτείνει το νέο
διπλό άρωμα Eve Duet της

Avon


Αστρολογικές Προβλέψεις:  Τι
λένε τα άστρα για σήμερα

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

FOLLOW US

ΠΡΌΣΦΑΤΑ

Η Ανταποδοτική
Ανακύκλωση
Συσκευασιών μέσω
του νέου
Πανελλήνιου
Εκπαιδευτικού
Διαγωνισμού
προσκαλεί τους
μαθητές όλης της
χώρας να
ανακυκλώσουν και να
ταξιδέψουν στο
χωριό του Άι-Βασίλη
στη Λαπωνία

HANSAPLAST SPORT:
Κοντά στους
συμμετέχοντες της
μεγαλύτερης
αθλητικής
διοργάνωσης

Το σκοτεινό μυστικό
αιώνων στα μπισκότα
Oreo-Ξέρεις τι
σημαίνουν τα
σύμβολά του;

Sex από… την πίσω
πόρτα: Οδηγός για
αρχάριους

Θέλεις τέλεια
οπίσθια; Οι must
ασκήσεις για να τα
καταφέρεις

Playmobil Play & Give:
Το συγκινητικό video
για τον παππού και
την γιαγιά που θα σε
κάνει να κλάψεις

Αυτές οι γόβες είναι
πραγματικός έρωτας

Μαγικός χυμός: Χάσε
3 κιλά μέσα σε 2
μέρες!

ΜΗΝ  ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Αυτή είναι η τσάντα που

θα φορέσει κάθε γυναίκα

(και εσύ μαζί)
Κάθε χρόνο αναζητάς την τσάντα που 
ναι μεν θα με συντροφεύσει τους
επόμενους μήνες αλλά το βασικότερο
θα την φορέσεις κ...

Τσακώνεσαι με τον

σύντροφό σου; Πες αυτή

την φράση και ο καυγάς

τελειώνει μαγικά

Αν δεν την έχεις δοκιμάσει, δοκίμασέ
την αμέσως. Θα έχεις το κεφαλάκι σου
ήσυχο! Και μην  ευχαριστείς εμάς αλλά
τους ...

Αυτά τα  κακάσχημα

παπούτσια είναι η
επόμενη μόδα (και

λυπούμαστε για αυτό)
Η μόδα είναι πολύ περίεργος κλάδος.
Πάρα πολύ περίεργος. Αυτή λοιπόν η
αλήθεια (ή διαπίστευση, ό,τι προτιμάς)
έφερε α...

Αδυνάτισμα: Χάσε όσα

κιλά θες με την αλκαλική

δίαιτα! (διατροφολόγιο

και tips)
Την έχεις ακούσει σίγουρα και
θεωρείται ως η αποτελεσματικότερη. Τι
είναι Καταρχάς η αλκαλική δίαιτα όπως
λέει και...

Η Νέα Καμπάνια Της Falconeri
Αναδεικνύει Τη Σχέση Του Brand
Με Τη Φύση!

Βινύλιο: Το Νέο Trend Της Bershka,
Ιδανικό Για Το Σημερινό Σου Outfit!
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Η ιεροτελεστία του ραντεβού
Είναι όμορφο όταν έχεις μπει στη διαδικασία να ερωτευθείς κάποιον και να επικοινωνείς
μαζί του καθημερινά, να περιμένεις πως και πως για να τον συναντήσεις μετά τη δουλειά.
Και αν έχεις και λίγο περισσότερο χρόνο; Τότε δεν το συζητώ πρέπει να ακολουθήσεις την
παρακάτω ιεροτελεστεία. Και θα είσαι κούκλα και θα μυρίζεις υπέροχα! Δεν μπορώ
πραγματικά να σκεφτώ κάτι καλύτερο.

Ξεκίνα από ένα σωστό peeling

Το Ελληνικό, καλλυντικό φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με φύκια NATURE είναι ένα
καλλυντικό σαπούνι με ήπια απολεπιστική δράση που διεγείρει την μικροκυκλοφορία,
εξαλείφει τις τοξίνες και συμβάλλει στη βελτίωση της εμφάνισης της επιδερμίδας του
σώματος. Τα φύκια κάνουν φυσικό «peeling», βοηθώντας στην τόνωση και στην σύσφιξη
ενώ σε συνδυασμό με το ελαιόλαδο αυξάνει την ενυδάτωση της επιδερμίδας αφήνοντάς
την μοναδικά καθαρή, απαλή και λεία. Τα αγνά, φυσικά συστατικά του το καθιστούν
ιδανικό για καθημερινή χρήση από τη σύγχρονη οικογένεια, ενώ είναι κατάλληλο για το
σώμα (και τα χέρια) και φυσικά για όλους τους τύπους δέρματος. Το καλλυντικό φυσικό-
φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με φύκια NATURE παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται σε
συσκευασίες 100gr μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) www.enature.gr αλλά
και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης όπως φαρμακεία αλλά και τα super market – My
Market.

Πρόσωπο αψεγάδιαστο

Ο μη σχολαστικός και επιφανειακός καθαρισμός του προσώπου, η ρύπανση της
ατμόσφαιρας, το κάπνισμα και το άγχος, είναι λίγοι από τους παράγοντες που
ταλαιπωρούν το δέρμα και φράσσουν τους πόρους, με αποτέλεσμα η επιδερμίδα να
αποκτά λιπαρότητα, μαύρα στίγματα και θαμπή όψη.

H μάσκα καθαρισμού προσώπου Ac–Norm Peel–Off Mask της FREZYDERM είναι η
σταθερή επιλογή για να καταπολεμήσουμε όλες τις ατέλειες και να αποκτήσουμε ξανά
επιδερμίδα απλώς… τέλεια.

Απαλή επιδερμίδα που εντυπωσιάζει

Η ενυδατική και κυρίως μετά το ξύρισμα αλλά και κάθε μέρα δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Εμείς ξετρελαθήκαμε με τη νέα Special Edition Vanilla Pumpkin από τη The Body Shop με
εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης σε συνδυασμό με το εθιστικό φθινοπωρινό άρωμα
καβουρδισμένων σπόρων γλυκιάς κολοκύθας. Η limited edition συσκευασία είναι
εμπνευσμένη από το Halloween και τις παραδόσεις που συνδέονται με τη συναρπαστική
γιορτή της Λατινικής Αμερικής, την Dia de los Muertos, της Ημέρας των Νεκρών. Η
απολαυστικά πλούσια και θρεπτική υφή του θα χαρίσει ακόμη και στην πιο ξηρή
επιδερμίδα ενυδάτωση που διαρκεί έως και 24 ώρες και απίθανο άρωμα

Το δίλημμα μεταξύ λαμπερής  επιδερμίδας ή foundation μεγάλης διάρκειας ανήκει
πλέον στο παρελθόν!

Χαρίζοντας κάλυψη μακράς διάρκειας, η πολυτελής σύνθεσή του Max Factor Radiant Lift
Foundation είναι ενισχυμένη με υαλουρονικό οξύ και ειδικά σχεδιασμένη να ενυδατώνει
αποτελεσματικά την επιδερμίδα. Παράλληλα, περιέχει μικρο-πέρλες λείανσης της
επιδερμίδας οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των λεπτών γραμμών ενώ ο δείκτης
αντηλιακής προστασίας SPF 30 αποτρέπει τα σημάδια της φωτογήρανσης, που οφείλονται
στις βλαβερές ακτίνες UVB. Ένα must-have προϊόν ομορφιάς με πολλαπλές χρήσεις, που
ενισχύει την επιδερμίδα με περισσότερους από έναν τρόπους. Το Radiant Lift Foundation
δημιουργήθηκε για κάθε γυναίκα που αναζητά ταυτόχρονα φυσική λάμψη και
αψεγάδιαστο αποτέλεσμα που διαρκεί.

Δώσε χρώμα και ένταση στα μάτια σου 

Επτά ιριδίζοντες, μοντέρνες σκιές σε χάλκινες και μπορντό αποχρώσεις από τη Catrice
έρχονται για να δώσουν λάμψη στα μάτια σου. Επιπλέον όμως η παλέτα περιέχει, μία
απόχρωση για contouring, όπως επίσης και ένα highlighter. Μια παλέτα λοιπόν που τα
έχει κυριολεκτικά όλα!

 

 

Και αν κάνεις κανένα λάθος; Ήρθε η ώρα να επανορθώσεις με μαντηλάκια για
ντεμακιγιάζ

Η νέα σειρά NIVEA MicellAIR Professional αποτελείται από το νερό καθαρισμού δύο
φάσεων και τα μαντηλάκια ντεμακιγιάζ, που εξαφανίζουν άμεσα και αποτελεσματικά
ακόμα και το αδιάβροχο μακιγιάζ. Δεν χρειάζεται πλέον να παλεύεις να αφαιρέσεις το
μακράς διαρκείας μακιγιάζ, τις σκούρες σκιές, το έντονο eyeliner ή την αδιάβροχη
μάσκαρα, τρίβοντας επίμονα το πρόσωπό σου. Ακόμα, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή
να διορθώσεις οποιοδήποτε λάθος σου στο μακιγιάζ, όπως μία στραβή γραμμή μολυβιού ή
το κραγιόν, που ξέφυγε από το περίγραμμα, χωρίς να καταστρέψεις το τελικό αποτέλεσμα.

Και φυσικά μην ξεχάσεις το άρωμα σου

Εμείς αγαπήσαμε το Life Colour από την εταιρεία Avon καθώς έχει ένα μεθυστικό άρωμα.
Μάλιστα για πρώτη φορά, η πιο ελκυστική Εβδομάδα Μόδας στον κόσμο συγκέντρωσε μια
σειρά από ενέργειες της Avon, που πραγματοποιήθηκαν στην Πόλη του Φωτός για τον
εορτασμό της κυκλοφορίας του νέου αρώματος της εταιρείας, Avon Life Colour. Κατά τη
διάρκεια της εβδομάδας, η εταιρεία υλοποίησε πλήθος δραστηριοτήτων στο Παρίσι, οι
οποίες «μεταδόθηκαν» ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε περισσότερες από 20
χώρες ανά τον κόσμο, προσεγγίζοντας περισσότερους από 60 εκατομμύρια ανθρώπους. Η
«κατάκτηση» του Παρισιού από την Avon έγινε υπό το πρίσμα «joie de vivre» (η χαρά της
ζωής) του Kenzo Takada, που τον ενέπνευσε για τη δημιουργία του νέου αρώματος,
φέρνοντας χρώμα και χαρά στο έντονο πρόγραμμα των influencers που παρακολουθούν
τις πολυσυζητημένες «Big Four» Εβδομάδες Μόδας, όπως αυτή της Νέας Υόρκης, του
Μιλάνου, του Λονδίνου και του Παρισιού. Το #SetYourColoursFree πάρτυ για το
λανσάρισμα του αρώματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο χαρακτηριστικό Le Mini
Palais παρουσία πολλών λαμπερών αστέρων, ήταν το αποκορύφωμα της «κατάκτησης»
του Παρισιού από την Avon. Περισσότεροι από 500 επισκέπτες φιλοξενήθηκαν από τον
Kenzo Takada σε μια βραδιά μουσικής, χρωμάτων και χαράς, μεταξύ των οποίων το
μοντέλο και σύμβολο του στυλ Inès De La Fressange, η Βραζιλιάνα ηθοποιός Bruna
Marquezine – η διασημότητα από τη Βραζιλία με τους περισσότερους ακόλουθους στο
Instagram –, η Ρωσίδα παρουσιάστρια Maria Ivakova και η διάσημη Πολωνή Malgorzata
Rozenek-Majdan.
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Τι θέλετε να με
τρέχετε βραδιάτικα…

Μια σημαντική
έρευνα για τα μάτια
των παιδιών

Έγκυος η Meghan
Markle

Πρεμιέρα για το First
Man στο Ευγενίδιο
Πλανητάριο

Τα σημάδια ότι το
παιδί σας έχει
μυωπία

Τα γυαλιά που θα
φορέσεις αυτό τον
χειμώνα

Το Ίδρυμα Vodafone
και το Girl Effect
συνδέουν 7
εκατομμύρια
ευάλωτες έφηβες σε
οκτώ χώρες για ένα
καλύτερο μέλλον

Το απόλυτο unisex
παπούτσι για
γυναίκες και άντρες

ΜΗΝ  ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Μια σημαντική έρευνα για

τα μάτια των  παιδιών

Η Signify παγκόσμιος ηγέτης στο
φωτισμό, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα
έρευνας, αποκαλύπτοντας ότι μια από
τις πιο σημαντικ...

Έγκυος η Meghan
Markle
Μπορεί οι φήμες να ξεκίνησαν από το
γάμο της πριγκίπισσας Ευγενίας που η
Meghan παρευρέθηκε με κουμπωμένο
σακάκι όμως πλ...

Πρεμιέρα για το First Man
στο Ευγενίδιο Πλανητάριο

Στον εντυπωσιακό χώρο του Νέου
Ψηφιακού Πλανηταρίου, του Ιδρύματος
Ευγενίδου, πραγματοποιήθηκε το βράδυ
της Δευτέρας 8 Ο...

Τα σημάδια ότι το παιδί

σας έχει μυωπία

Είναι γνωστό πως η μυωπία επηρεάζει
περίπου το 30% του πληθυσμού. Στη
συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων, αναπτύσσετ...

THAT’S HOT
 

LIFE
 

FITNESS
 

SEX-ΣΧΈΣΕΙΣ
 

GOURMET
 

COOL HOME
 

COMING SOON
 

ΖΏΔΙΑ 

Το site thatslife.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους.  ΠερισσότεραΤο κατάλαβα

http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=25724925&PluID=0&ord=1539623187
http://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=25724925&PluID=0&ord=1539623187
http://www.facebook.com/thatslifeGR
http://twitter.com/thatslifeGR
https://www.thatslife.gr/poioi-eimaste/
https://www.thatslife.gr/oroi-xrhshs/
https://www.thatslife.gr/epikoinonia/
https://www.thatslife.gr
https://www.thatslife.gr/category/thats-hot/
https://www.thatslife.gr/featured/ierotelesteia-tou-rantevou/#
https://www.thatslife.gr/category/her-life/wellness/
https://www.thatslife.gr/category/sex-sxeseis/
https://www.thatslife.gr/category/gourmet-2/
https://www.thatslife.gr/category/cool-home/
https://comingsoon.thatslife.gr
https://www.thatslife.gr/category/zodia/
https://www.thatslife.gr/featured/ierotelesteia-tou-rantevou/#
http://www.enature.gr
https://gr.pinterest.com/pin/create/button/?guid=rkQi0oC57dDo-1&url=https%3A%2F%2Fwww.thatslife.gr%2Ffeatured%2Fierotelesteia-tou-rantevou%2F&media=https%3A%2F%2Fwww.thatslife.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FCapture-113.jpg&description=%CE%97%2B%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%2B%CF%84%CE%BF%CF%85%2B%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D
https://www.thatslife.gr/relax/oi-nikites-tou-spetses-mini-marathon/
https://www.thatslife.gr/relax/oi-nikites-tou-spetses-mini-marathon/
https://www.thatslife.gr/relax/gnorise-kai-esy-ton-kalytero-bartender-tou-kosmou/
https://www.thatslife.gr/relax/gnorise-kai-esy-ton-kalytero-bartender-tou-kosmou/
https://www.thatslife.gr/author/angie/
https://www.thatslife.gr/author/angie/
https://www.facebook.com/thatslifeGR
https://twitter.com/thatslifeGR
http://www.pinterest.com/thatslifegr/
http://instagram.com/thatslifegr?ref=badge
https://www.thatslife.gr/featured/ti-thelete-na-trechete-vradiatika/
https://www.thatslife.gr/featured/ti-thelete-na-trechete-vradiatika/
https://www.thatslife.gr/cool-home/mia-simantiki-erevna-gia-ta-matia-ton-paidion/
https://www.thatslife.gr/cool-home/mia-simantiki-erevna-gia-ta-matia-ton-paidion/
https://www.thatslife.gr/popular/egkyos-meghan-markle-2/
https://www.thatslife.gr/popular/egkyos-meghan-markle-2/
https://www.thatslife.gr/comingsoon/cinema/premiera-gia-first-man-sto-evgenidio-planitario/
https://www.thatslife.gr/comingsoon/cinema/premiera-gia-first-man-sto-evgenidio-planitario/
https://www.thatslife.gr/oikogeneia-paidi/paidi/ta-simadia-oti-paidi-sas-echei-myopia/
https://www.thatslife.gr/oikogeneia-paidi/paidi/ta-simadia-oti-paidi-sas-echei-myopia/
https://www.thatslife.gr/featured/ta-gyalia-pou-tha-foreseis-afto-ton-cheimona/
https://www.thatslife.gr/featured/ta-gyalia-pou-tha-foreseis-afto-ton-cheimona/
https://www.thatslife.gr/popular/idryma-vodafone-kai-girl-effect-syndeoun-7-ekatommyria-evalotes-efives-se-okto-chores-gia-ena-kalytero-mellon/
https://www.thatslife.gr/popular/idryma-vodafone-kai-girl-effect-syndeoun-7-ekatommyria-evalotes-efives-se-okto-chores-gia-ena-kalytero-mellon/
https://www.thatslife.gr/her-life/fashion-2/apolyto-unisex-papoutsi-gia-gynaikes-kai-antres/
https://www.thatslife.gr/her-life/fashion-2/apolyto-unisex-papoutsi-gia-gynaikes-kai-antres/
https://www.thatslife.gr/cool-home/mia-simantiki-erevna-gia-ta-matia-ton-paidion/
https://www.thatslife.gr/cool-home/mia-simantiki-erevna-gia-ta-matia-ton-paidion/
https://www.thatslife.gr/popular/egkyos-meghan-markle-2/
https://www.thatslife.gr/popular/egkyos-meghan-markle-2/
https://www.thatslife.gr/comingsoon/cinema/premiera-gia-first-man-sto-evgenidio-planitario/
https://www.thatslife.gr/comingsoon/cinema/premiera-gia-first-man-sto-evgenidio-planitario/
https://www.thatslife.gr/oikogeneia-paidi/paidi/ta-simadia-oti-paidi-sas-echei-myopia/
https://www.thatslife.gr/oikogeneia-paidi/paidi/ta-simadia-oti-paidi-sas-echei-myopia/
https://www.thatslife.gr/category/zodia/
https://www.thatslife.gr/category/paidi/
https://www.thatslife.gr/category/gamos-vaftisi/
https://www.thatslife.gr/category/diagonismoi/
https://www.thatslife.gr/featured/ierotelesteia-tou-rantevou/#
http://www.thatslife.gr/cookies-policy
https://plus.google.com/share?app=110&url=https%3A%2F%2Fwww.thatslife.gr%2Ffeatured%2Fierotelesteia-tou-rantevou%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.thatslife.gr%2Ffeatured%2Fierotelesteia-tou-rantevou%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%CE%97%20%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D%20%7C%20Thats%20Life.%20Life%20as%20it%20is!&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.thatslife.gr%2Ffeatured%2Fierotelesteia-tou-rantevou%2F
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsteoPm3xWWumrPY6dwQbKDiFiCKasUJKdFACU-9Kz4KBvXyT-L9y0252pozG9ttIO1U4GG3mlcCi9uV2mSUkoS2FHYfdWuYV84rRbtn-xsb0rk12-6DerUovrp5powPJbLDnyd0c26l7wM982cN3TAMMdC43_7cPf18B3EcvvttQWM5Z04mykmOC9ptM7iSn5wAKpEwAf_jD-_1o8ksO409jIHT9bLS5bFyOAgNS52gUBwha6d6FccRG-lMhhtPEA6xj-ScMP1qRuFYFg&sai=AMfl-YTuh4e2DSzpv93CLTwZP1gCKZk2C0htf5NvU34SD5DkyrDrXkSO4VgA1IN_mMcTm5ZwyhuurVtPCnZD6wOOnrIFnXu31S_uP41_asxcCw&sig=Cg0ArKJSzILRiV8mNS0iEAE&urlfix=1&adurl=http://www.smartkit.gr/bluetooth-wired-headphones.html
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuzdwY3qWJ3sGh_rBEzjvnOmUiur7fpaOln3RqWCji8XwgOIpc2zUoROEAoC5nbRi96s0PL_ueke4JBvCkuVd71YsBqS5BhAw9WLF98_4bprrt5RN7k9kzYagogY8ON0ICT2XqGah8xwpA2lUCWciIHvmS9WEjSYJN4eZ4SREmAuo5UdVtE91EtYg7fNYUo3ZDrkuXstfTOrY6-inH3eDvPbgf5hetl2XBcmBWTgVH-v1J99NlPYFIizt_M6CfPr__mS_uTPEtPIiEkRQ&sai=AMfl-YSOaaapr6KAN3Odrj-pyul4oC-SBwhrYul2Qyd3XCjGKtWoRHNNZcj_my7DuGKRN1WNlQpI5yPZOu0-IGlCZAMYdfLRVYDghpeNsCEwHw&sig=Cg0ArKJSzPt0a2T8MbamEAE&urlfix=1&adurl=https://www.smartkit.gr/tool-set-smartphones.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvnxHP0GCQg3aATDZebtS0XgO7aaxnEPRW1YslinrxhmQtCC3tiQrvBcpPM8ZEQ2oAgwWS-bTnk_ivjlIW5fSyL6m_B8evV8wKOkqfyjDqyMavb4KQGSQ-oJpW5_orRTRmJDAap0-TySqMs6zpIPSbxsjEaKTAgdtfp10BwPWJp2NnOjg7tKqUQHDigfqHEv-CjPC0ETqtfRd3RZV-mH79q0LMn-sO5iWObiDLBbEkg19nGqFDmV653nVAyl0Gdj87XCpuKXhdL8dmFWQja&sai=AMfl-YRSRdDzGVoUdlvVPOMCXT9o9hx_wWG_SeOa9O_G1Jmofjw9yjR2_rIvQRR1tlMdwHBtrFU6C_CF-ut18gC7J8ekitP3IAIespl5ksipjQ&sig=Cg0ArKJSzJ_PA_nR_q96&adurl=https://www.playmobil.gr/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstLcco6rkUtfgFkySJJwBE2yq3bFbQB0B5gTNdWh-SBoxhQshCmo8tv2ZyCct5WhaA_iE3ICY-5kqKlTQf6Q1UvP38aFVbsPlEXR-5joXnyHuU1un1VCDXVeyoAMyORYaN052uiG1NRHLswHIU2ue-r6FCTocv7D0TxCT1WUSNrzhbDncZ4d9VtraGjDPDEX0PwMlzRmtmeDHkmsXfLogE_qRbCTqmoAnPFGHPPIuMOKnA8v9-e2NIERhO5YyElwZbJ_AKxESatYjFGtg&sai=AMfl-YRnyMx0AVPSrbrx_0GBK0vonHYzvjNTrOZ7IscUjEA-AkdvxZrk5znjnQDDR5pEQ2nE0Jq85AsfArwDh0u8wl_3uw0YtHZBUQq7YKjHpQ&sig=Cg0ArKJSzJ4xW9pPRMvN&adurl=http://www.iplanet.com.gr&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvpie9VYnpHNrtRKFcYGXajARyG3vezf4MGmOMrLCtbiJ2b9aMUyUvkQKC32jASVDNocRN_qUrCn63LKSGYKn2f-BBtCOeGu0mMTxq3qMvrRhLzsCBCwHZNNdsn-YRfhl3HytwQSSt4NkzBb4ObuIRoUeEaLzFq_U2OT1U3-dIc_OAH6ub2cBAri61qA8TcGtAQPYQP8AOZDPuBP7-tu2kwp4L5ci6VRM6BI82Kx8jJVZu7SDBCRUAdD_BGEbG62ZA9YmRukxFFsitl8jY&sai=AMfl-YRAZYO5FB8t8vF3NMnX23kNpaRRV-BiNnzRIKZ73PT4VkSbJlDBCnfz1-zZdYKHsiq1E0jYnVAADUEj371r8cZ67CyZ7ToDhbN4xVcYpA&sig=Cg0ArKJSzJiOqtFaq_3w&adurl=https://maic.gr/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssxKq4t98bPDejvIdmacdZjKadwInZo0m5bqEoW1YTYTtw_r2qwMORXnsTBKUGFaUPMapNJatvsFqkGHWxVxKRjpX5kAUxCQzXQmd6oqflSkKdje8lnOndrhywAmSyesWu5WtCUzzpboglNS8YzXt8QxLqEU2V50W4X5_FyADgF13AVwjHmwOdCVltsaBElbfxsEX83SmPyJfJ29AO6CrEPRZXL_zsmRFAIA5TQFpxGeVO_0LRCBfqUUdfYnCA5oElCY1SvdJN1BGeuMzTj&sai=AMfl-YTx3ENwYT4PpVx2OA0wFNdo260uRQU9m3ZaWphHVWvmE06GWDcMqFmGZWeWdSiVo77et2z7nIDgIMuuX2XjP6G9BImJWtchBH9eCUbCrg&sig=Cg0ArKJSzBhcSalOjRlM&adurl=http://www.smartkit.gr/laptop-psu-100w.html&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BannerRedirect.bs?cn=brd&FlightID=25724922&Page=&sessionid=7987395900469051869&PluID=0&EyeblasterID=54067419&Pos=43388164855724&ord=297575724&sct=1&di=1&ncu=$$https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvZi7imZzDYCXNs2VNAyPvrBMByebQKuqE4yfnSh4j2mOs8JeFnOqtYXt9fr1ZC1Nlw31Xnnir0_WELwAZ3a1t2Xd-EZUDR3nPIAWhtBKN7VazCYEHGUKiHL4TdfvIkGjz7LkAWET2SjxfF-NdyMKYseO7-j98wwXIMVXUmCd2dOApEFpl1UGHeUagS-Vdnr-rKe8HaijUF5LiEMJDRhZEv-eJH2gEwwxNse0Mc4eCE-T_5N2tzqG12_F5ikm9EB1xAcsODxDujBHa9YlF5YeTaa6STmBI9&sai=AMfl-YS24jtxYvYIi-EFHW_LHJZAGas7EIHxEEbcKLNJ-89UComX_wWDPoTG5EFkDdTM-rUsjMoaQJbD9RAk-we4NBiCmSwrUQzCp2x7m5Ud5Q&sig=Cg0ArKJSzATKiGgXa22SEAE&urlfix=1&adurl=$$
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.thatslife.gr%2Ffeatured%2Fierotelesteia-tou-rantevou%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button


Πολυ-φορτιστής αυτοκινήτου
3 υποδοχές αναπτήρα &
2xUSB

Σετ εργαλείων
Για ηλεκτρονικές
μικροσυσκευές

Αγγελική Νόστη
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Το νεσεσέρ του σαββατοκύριακου
Πόσες ώρες ακόμα θα έχεις στη δουλειά; Δύο; Πριν σχολάσεις για να απολαύσεις ένα
μοναδικό και υπέροχο σαββατοκύριακο! Αν έχεις αποφασίσει να φύγεις για σκ τότε εμείς
σου φτιάχνουμε ένα απίθανο νεσεσέρ με όσα πρέπει να πάρεις μαζί σου για να είσαι
πανέμορφη…

Φυτικό Σαπούνι

Το Ελληνικό φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με μέλι NATURE καθαρίζει απαλά την
ευαίσθητη επιδερμίδα και απαλύνει ακόμα και τα πιο ξηρά δέρματα. O συνδυασμός του
ελαιόλαδου και του μελιού προστατεύει, τονώνει και βοηθά στη διατήρηση της φυσικής
υγρασίας της επιδερμίδας, ηρεμώντας και αφήνοντας λείο το δέρμα. Τα αγνά, φυσικά
συστατικά του το καθιστούν ιδανικό για καθημερινή χρήση από τη σύγχρονη οικογένεια,
ενώ είναι κατάλληλο για τα χέρια και το σώμα και φυσικά για όλους τους τύπους
δέρματος. Το φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με μέλι NATURE παράγεται στην Ελλάδα
και διατίθεται σε συσκευασίες 100gr και 50gr μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
(eshop) www.enature.gr αλλά και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (Δίκτυο καταστημάτων
MY MARKET, Φαρμακεία κλπ).

Στοματική φροντίδα

Για να απολαμβάνουμε, λοιπόν στο έπακρο κάθε γεύση, είναι απαραίτητη η καθημερινή
στοματική φροντίδα με εξειδικευμένα προϊόντα. Η σειρά ORAL SCIENCE της FREZYDERM
είναι μια ολοκληρωμένη σειρά καθημερινής φροντίδας για υγιές στόμα και γερά
δόντια με προϊόντα που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Η σειρά διαθέτει μία ευρεία γκάμα
εξειδικευμένων προϊόντων, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων (Πλάκα-Πέτρα-
Τερηδόνα, Ευαίσθητα δόντια, Ουλίτιδα, Περιοδοντίτιδα, Διαβήτης, Εγκυμοσύνη,
Ομοιοπαθητική, Λεύκανση) και επιπλέον περιέχει προβιοτικά για τη διατήρηση και
επαναφορά της μικροβιακής χλωρίδας του στόματος.Για κάθε ανάγκη λοιπόν, υπάρχει μια
ολοκληρωμένη πρόταση που αποτελείται από οδοντόπαστα, στοματικό διάλυμα και
προβιοτικό. Όλη η σειρά είναι χωρίς συντηρητικά Parabens & SLS (αφριστικός
παράγοντας που υπάρχει συνήθως στις οδοντόπαστες και προκαλεί ξηροστομία).
Επιπλέον, οι οδοντόπαστες είναι σε πρωτοποριακή, μοντέρνα και εύχρηστη συσκευασία.

Κρέμα νυκτός

Τα καλλυντικά B·Earth Cosmetics ετοίμασαν μοναδικά δώρα, για όλες εκείνες τις φίλες
τους, που θέλουν ομορφιά και λάμψη κατά την περίοδο των γιορτών -και όχι μόνο!- αλλά
και για όλες εκείνες και εκείνους, που θα θελήσουν να προσφέρουν στους δικούς τους
ανθρώπους, ελληνικά προϊόντα που συνδυάζουν τις πλούσιες φυσικές συνθέσεις με
τα υψηλά συστατικά βιοτεχνολογίας. Το πακέτο περιέχει: 

Glorious Night Cream. Πλούσια κρέμα νυκτός με βελούδινη υφή. Ενυδατώνει, θρέφει και
ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας, χάρη στην πλούσια σύνθεση με πολύτιμα
θρεπτικά έλαια από ιβίσκο, αβοκάντο και macadamia για αύξηση της ελαστικότητας της
επιδερμίδας.

Glorious Eyes Cream. Απαλή και αποτελεσματική, με υαλουρονικό οξύ και αμαμηλίδα για
μείωση του πρηξίματος και πεπτίδιο που βοηθά στη σύσφιξη της περιοχής και δρα στη
μείωση των μαύρων κύκλων.

Κραγιόν

Είναι ένα velvety-matt κραγιόν µε έντονους χρωµατισµούς και θαυµάσια απόδοση και θα
το βρεις αποκλειστικά στα Zara. Είναι βολικό, αδιάβροχο και άνετο στα χείλη παρέχοντας
πλήρη κάλυψη. Το ULTIMATTE είναι εµπλουτισµένο µε αντιοξειδωτική Βιταµίνη E για την
εξασφάλιση της ενυδάτωσης και της προστασίας. Επιλέξτε µεταξύ των 12 διαφορετικών
αποχρώσεων που κυµαίνονται από τέλεια nudes για όλους τους τόνους της κάθε
επιδερµίδας έως τα εκπληκτικά κόκκινα και τολµηρά λιλά.

Μάσκαρα

Απογείωσε το look σου με έντονες βλεφαρίδες, χρησιμοποιώντας τη Viva Las Lashes
Mascara από την Inglot. Διαθέτει φόρμουλα εμπλουτισμένη με βιταμίνη Ε και ειδικά
συστατικά, δίνοντας όγκο στις βλεφαρίδες σου και έντονο βλέμμα που διαρκεί για ώρες.
Το βουρτσάκι ακριβείας εξασφαλίζει εύκολη εφαρμογή κατά μήκος των άνω και κάτω
βλεφάρων, δημιουργώντας καμπυλωτές και τέλεια διαχωρισμένες βλεφαρίδες. Είναι
αδιάβροχη και σταθερή, με έντονο αποτέλεσμα που διαρκεί για ώρες.

Lifting στο λεπτό

Θες να κόψεις δρόμο στη αντιρυτιδική σου αγωγή, χωρίς συνδυασμούς και χρονικούς
συμβιβασμούς; Γίνεται κι αυτό. 15 λεπτά πριν ή λίγο μετά την κρέμα σου, άπλωσε τον ορό
άμεσης σύσφιγξης INSTANT LIFTING. Τι θα γίνει;

Θα αρχίσει να δρα από τα 5 πρώτα λεπτά.
Θα νιώσεις αμέσως ένα τράβηγμα, σαν να έκανες lifting (δεν επιλέχτηκε τυχαία το

βιοπολυμερές θαλάσσιας προέλευσης στη σύνθεσή του).
Θα ξαναδείς και θα ξανανιώσεις το δέρμα σου ελαστικό και νεανικό.
Θα έχεις γρήγορο αποτέλεσμα lifting, χωρίς να έχεις κάνει lifting.
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Συνέντευξη με την
exclusive trainer
Ιωάννα Λαουμτζή

Strobo Laser Projector
με κινούμενο
φωτισμό & πολλά
σχέδια

Μύρισαν
Χριστούγεννα!

Βρήκαμε τον τρόπο
να είσαι λαμπερή
πριν τις γιορτές

Τα καλύτερα δώρα
για κάποιον που
αγαπάει το ουισκί

Ενα απρόσμενο ταξίδι
στο μέλλον
ολοκληρώθηκε

Το καλύτερο δώρο
για το παιδί σας αυτά
τα Χριστούγεννα

Λαμπερό στυλ για τις
γιορτές;

ΜΗΝ  ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Συνέντευξη με την

exclusive trainer Ιωάννα

Λαουμτζή

Είναι πολλές οι φορές που πηγαίνεις
γυμναστήριο και στη συνέχεια τα
παρατάς γιατί δεν είναι από πάνω σου
ο γυμναστής; Πό...

Μύρισαν Χριστούγεννα!
Οι Μύλοι Αγίου Γεωργίου, γιορτάζοντας
την πιο όμορφη εποχή του χρόνου το
Σάββατο 1η Δεκεμβρίου από τις 10:00
έως 20:00 έ...

Βρήκαμε τον  τρόπο να

είσαι λαμπερή πριν τις

γιορτές

Αν θέλετε το δέρμα σας να φαίνεται
φρέσκο και υγιές λίγο πριν τις γιορτές,
αν θέλετε όμορφη και λαμπερή
επιδερμίδα που θ...

Τα καλύτερα δώρα για

κάποιον που αγαπάει  το

ουισκί

Ξέρετε ότι κάποιος δικός σας άνθρωπος
αγαπάει το ουίσκι; Το καλύτερο δώρο
λοιπόν που μπορείτε να του χαρίσετε
είναι του ...
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Η βαλίτσα του σαββατοκύριακου
Ο καιρός είναι πολύ καλύτερος και οι πιο «γενναίοι» ξεκινάνε ήδη τις πρώτες βουτιές στη
θάλασσα ενώ φυσικά οι υπόλοιποι ετοιμάζονται πυρετωδώς για το Γαλαξείδι, την Πάτρα,
την Ξάνθη και όλες εκείνες τις περιοχές που το καρναβάλι είναι μια μεγάλη γιορτή. Αν
λοιπόν σκέφτεσαι να φύγεις τριημέρο τότε σου ετοιμάζουμε τη βαλίτσα.

Σακ βουαγιάζ

Για να μην κουράζεσαι σου  βρήκα τροχήλατο σακ βουαγιάζ από την Bagie και την
εταιρεία Travelite. Ναι, σε μαύρο χρωματάκι για να μην κουράζεται ο αγαπημένος σου
που θα το κουβαλάει όσο εσύ θα ανεβάζεις stories από την πόλη που μόλις φτάσατε.
Τώρα θα σου πω και κάτι άλλο, γυναίκα είμαι και ξέρω ότι όταν φεύγω για τριήμερο δεν
θα πάρω μετρημένα ρούχα αλλά τουλάχιστον δύο με τρία συνολάκια παραπάνω βρε παιδί
μου για να έχω και επιλογές, το κάνεις και εσύ; Τότε είναι το ιδανικό για εσένα αφού είναι
το xl μέγεθος. Τέλος, να σε ενημερώσω πως λόγω του Καρναβαλιού έχεις και 10%
έκπτωση. Τι ακόμα να το κάνεις δικό σου;

Γυαλιά ηλίου

Η Toms μας φέρνει πιο κοντά στο καλοκαίρι με τη νέα της συλλογή! Και μπορεί στη
συλλογή να βρεις διαχρονικά σχέδια με premium υλικά όπως η ταρταρούγα ή ο κλασσικό
κοκκάλινο Belini αλλά και τα aviator-style Maverick και Irwin φέρουν την υπογραφή των
polarized φακών Zeiss™.  Η φετινή όμως fashion έκπληξη είναι το Mariska, το τέλειο
groovy γυαλί. Επιπλέον, μη ξεχνάς ότι αγοράζοντας ένα ζευγάρι γυαλί της εταιρείας, η
TOMS συνεισφέρει στην αποκατάσταση της όρασης ενός ανθρώπου που το έχει ανάγκη
μέσα από δωρεάν εξέταση ματιών, ιατρική περίθαλψη και αγωγή αλλά και επεμβάσεις από
εξειδικευμένους γιατρούς που συχνά επαναφέρουν εξ ολοκλήρου την όραση σε έναν
άνθρωπο.

Jacket

Τώρα ξέρω ότι θα κάνω σαν την μαμά σου αλλά να πάρεις και ένα Jacket μαζί, σε ένα
ωραία χρώμα! Όπως αυτό της Falconeri, με προσεγμένες λεπτομέρειες, το bold-color,
φούξια jacket Falconeri συνδυάζεται με Jogging style tracksuits από μετάξι, βαμβάκι και
κασμίρ. Το sporty chic σύνολο σε μια πιο κομψή εκδοχή. Και θα το φορέσεις και όλες τις
ώρες!

Βιβλίο

Αν ταξιδέψεις με αεροπλάνο και θέλεις λίγο να χαλαρώσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης
τότε τα Public εχουν την λύση! Η βιβλιοθήκη του Public παρουσιάζει την κλασική νουβέλα
του 1959, το Ψυχώ που έγινε διάσημη όταν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον
Άλφρεντ Χίτσκοκ. Κεντρική φιγούρα του βιβλίου είναι ο Νόρμαν Μπέιτς, ένας χαρακτήρας
που δημιουργήθηκε με βάση την πραγματική ιστορία ενός serial killer. Η ταινία που
βασίστηκε σε αυτό έχει αποσπάσει πολλά βραβεία και διακρίσεις ενώ το 2006 ψηφίστηκε
ως η πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών.

Σαμπουάν

Μετά από τόσο χορό που θα ρίξεις πρέπει σίγουρα να λουστείς για να επαναφέρεις τη
λάμψη στα μαλλιά σου. Και καπού εδώ αναλαμβάνει το φυσικό σαμπουάν με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού NATURE αφού είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση από τη σύγχρονη
οικογένεια αφού έχει φιλικό για το δέρμα pH, δεν περιέχει parabens & χρωστικές ουσίες
και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών. Το φυσικό σαμπουάν με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού NATURE, παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται σε συσκευασίες 250ml
μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) www.enature.gr

Νερό Καθαρισμού

Είσαι έτοιμη να γνωρίσεις τη νέα σειρά bioten Detox και να δώσεις στην επιδερμίδα σου
τη φροντίδα που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει στη ζωή της πόλης; Συνέχισε να
διαβάζεις! To Bioten DETOX Νερό Καθαρισμού είναι εμπλουτισμένο με 100% φυσικό
άνθρακα & HYDRO-NUTRIENT και βοηθά στον αποτελεσματικό καθαρισμό, την
αποτοξίνωση και την αναζωογόνηση της επιδερμίδας.

Κραγιόν

Τα χείλη μας αντανακλούν κάθε έκφρασή μας και το χαρακτηριστικό αυτό τα κάνει το πιο
ακαταμάχητο, αλλά ταυτόχρονα και το πιο ευαίσθητο σημείο του προσώπου. Για να τα
αναδείξουμε καλούμαστε καθημερινά να επιλέξουμε ανάμεσα στην ενυδάτωση, την
φροντίδα και το εντυπωσιακό χρώμα. Μέχρι τώρα… γιατί το Liposan έρχεται να βάλει
τέλος στους συμβιβασμούς με τα νέα Liposan Crayons.Η νέα σειρά Liposan Crayons
έρχεται για να λύσει αυτά τα διλήμματα, συνδυάζοντας μοναδικά την φροντίδα των
χειλιών σας, όπως μόνο το Liposan ξέρει, με έντονα και νεανικά χρώματα με πλήρη
κάλυψη, για μία πρωτοποριακή εμπειρία φροντίδας και εμφάνισης 2–σε-1!

Να έχετε ένα υπέροχο σαββατοκύριακο!
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Κάμερα οπισθοπορείας
Με βάση για πινακίδα
αυτοκινήτου

Walkie Talkie
2 Ασύρματοι Πομποδέκτες

Ελένη Σαραντάκη

6 προϊόντα ομορφιάς που ξεχωρίσαμε
αυτή την εβδομάδα
  11 Μαρτίου 2022

Μπήκαμε πλέον στο Μάρτιο. Μπορεί ακόμα ο καιρός να έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα,
όμως σε λίγο θα καλωσορίσουμε και επίσημα την άνοιξη. Αυτή είναι η κατάλληλη εποχή
για μια mini έρευνα αγοράς, προκειμένου να ανακαλύψουμε τι νέο έχει να μας προσφέρει
για τις ζεστές μέρες που έρχονται η βιομηχανία της ομορφιάς. Δες, στη συνέχεια, τα νέα
προϊόντα που ξεχωρίσαμε αυτή την εβδομάδα.

Ξεκούραστο βλέμμα χωρίς λεπτές γραμμές

Με τρεις φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση από το εμβληματικό Miracle Broth της La Mer,
το νέο προϊόν Eye Concentrate φέρνει την ανανέωση σε ένα επόμενο επίπεδο. Πρόκειται
για μια κρέμα ματιών που μειώνει ορατά τις λεπτές γραμμές, τις ρυτίδες και τους
μαύρους κύκλους, προσφέροντας ένα ξεκούραστο βλέμμα.

H παλέτα της άνοιξης

Η παλέτα Miss Dior περιλαμβάνει μια αρμονία 3 σκιών για τα μάτια, εκ των οποίων δύο
χαραγμένων με το μοτίβο houndstooth και μία με το φιόγκο -σημείο αναφοράς- σε μια
κομψή ροζ
απόχρωση, ένα κραγιόν περιποίησης χειλιών με σατινέ αποτέλεσμα, ένα μακράς
διάρκειας ρουζ με το λογότυπο του Miss Dior και ένα ιριδίζον βερνίκι topcoat. Οι
ελαφριές, κρεμώδεις υφές μπορούν να εφαρμοστούν με τα ακροδάχτυλα ή με το διπλής
άκρης πινέλο Miss Dior, δημιουργημένο αποκλειστικά για αυτή την παλέτα. Τα προϊόντα
κυκλοφορούν σε μια κομψή, μεταλλική θήκη με τη διάσημη επιγραφή Miss Dior.

Η Dior επίσης παρουσίασε και το Addict Lip Maximizer Serum. Δημιουργημένο ως μια
πραγματική συγκέντρωση παραγόντων περιποίησης και σφριγηλότητας των χειλιών, το
Lip Maximizer Serum μεταμορφώνει τα χείλη από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Γίνεται
ένα μαζί τους χαρίζοντας 24 ώρες ενυδάτωσης και 50% περισσότερο όγκο. Τα θρέφει, τα
λειαίνει και τα γεμίζει, κάνοντάς τα ακόμη πιο όμορφα.

Μια μάσκαρα για κάθε look

Χρειάστηκαν περισσότερα από δύο χρόνια για τη δημιουργία της συγκεκριμένης
μάσκαρας και το ζητούμενο ήταν απλό: να συγκεντρώσει όλες τις απαιτήσεις από μία
μάσκαρα σε ένα μόνο προϊόν. Με βασικό γνώμονα να καλύπτει τις ξεχωριστές ανάγκες
κάθε καταναλωτή, η M• A• CStack θα σας συνοδεύσει σε κάθε βήμα της ημέρας σας, με
κάθε τρόπο. Τα επαναστατικά της πλεονεκτήματα, επιτρέπουν τη δημιουργία
οποιουδήποτε look, από το απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα, μέχρι το πιο έντονο δραματικό
βλέμμα.

Φυσικό σαπούνι με χαμομήλι και καλέντουλα

Το φυσικό σαπούνι προσώπου Nature, με σύνθεση πλούσια σε βιταμίνες και εκχυλίσματα
χαμομηλιού και καλέντουλας, είναι το νέο καλλυντικό για την καθημερινή περιποίηση της
επιδερμίδας πρωί-βράδυ. Παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται σε συσκευασία 90gr,
μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.enature.gr και σε επιλεγμένα σημεία.

Η σύγχρονη θηλυκότητα σε ένα άρωμα

Η Shiseido παρουσίασε πρόσφατα το νέο άρωμα Ginza Eau de Parfum Murasaki, που
συνδυάζει την δύναμη με την θηλυκότητα, σε μια νέα αισθησιακή εμπειρία. Από τον
σχεδιασμό του μπουκαλιού μέχρι την έκφραση του αρώματος, πάντα μέσα από την
λαμπερή απόχρωση Murasaki Violet. Αποτελεί την οσφρητική ενσάρκωση της σύγχρονης
θηλυκότητας, αισθησιακή και ζωντανή συνάμα, συνδεδεμένη με την φύση αλλά και σε
απόλυτη αρμονία με την αστική ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Dior: Οι τάσεις που ξεχωρίσαμε από το fashion show στο Παρίσι | Thats Life. Life as it is!

Dior La Mer MAC Nature shiseido προϊόντα
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Angel City FC: η
γυναικεία
ποδοσφαιρική ομάδα
με ιδρύτρια την
Natalie Portman

  23 Μαρτίου  2022

ΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ MAKE UP TIPS ΓΙΑ
ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΜΕΤΆ ΤΑ 40

  11 Απριλ ίου  2022

6 ΟΛΟΚΑΊΝΟΥΡΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΟΜΟΡΦΙΆΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΊΣΑΜΕ ΑΥΤΉ

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΆΔΑ

  5 Απριλ ίου  2022
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Νεφέλη Παπαχατζή

ΝΕΟ, Ελληνικό φυσικό σαμπουάν &
αφρόλουτρο (2σε1) NATURE, με βιολογικό
εκχύλισμα μελιού, για βρέφη (6+Μηνών)
και παιδιά.
  22 Ιουνίου 2022

Το νέο Ελληνικό φυσικό σαμπουάν & αφρόλουτρο (2σε1) NATURE, με βιολογικό
εκχύλισμα μελιού, σε μεγαλύτερη, εύχρηστη και ανακυκλώσιμη συσκευασία των
520ml, έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει απαλά τα μαλλιά και το σώμα του
μωρού( 6+ Μηνών) ή του παιδιού, χωρίς να ξηραίνει το ευαίσθητο δέρμα τους.

Η εξαιρετικά ήπια σύνθεση του νέου φυσικού σαμπουάν και αφρόλουτρου
(2σε1) NATURE, αποτελείται από πολύτιμα συστατικά βιολογικού εκχυλίσματος
μελιού και ελαιόλαδου τα οποία απομακρύνουν τους ρύπους, ενυδατώνουν και
χαρίζουν μοναδική απαλότητα.

Τα εκχυλίσματα φύλλων ελιάς που περιέχει, βοηθούν στη διατήρηση της
φυσικής υγρασίας της επιδερμίδας ενώ τα εκχυλίσματα αμυγδάλου μαζί με τη
πανθενόλη αναπλάθουν, ηρεμούν και αφήνουν λείο το δέρμα του βρέφους (6+
Μηνών), του νηπίου, του παιδιού αλλά και του εφήβου. Είναι κατάλληλο για
όλους τους τύπους μαλλιών & δέρματος, έχει φιλικό για το δέρμα pH, περιέχει
μόνο βιολογικά εκχυλίσματα, δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα και είναι ιδανικό για
καθημερινή χρήση απ’ όλα τα μέλη της οικογένειας. Το νέο φυσικό σαμπουάν &
αφρόλουτρο (2σε1) NATURE, με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, χαρίζει
ευκολοχτένιστα και λαμπερά μαλλιά και απαλό δέρμα, κάνοντας το μπάνιο των
παιδιών μία χαρούμενη και ευχάριστη διαδικασία. Μετά το μπάνιο, ενδύκνειται
η συνδυαστική χρήση του επίσης νέου γαλακτώματος σώματος με βιολογικό
εκχύλισμα μελιού NATURE, το οποίο προσφέρει επιπλέον ενυδάτωση και
ανακούφιση της επιδερμίδας.

Το νέο φυσικό σαμπουάν & αφρόλουτρο (2σε1) NATURE, με βιολογικό
εκχύλισμα μελιού, για βρέφη (6+ Μηνών) & παιδιά παράγεται στην Ελλάδα και
διατίθεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.enature.gr
καθώς και σε καταστήματα των δικτύων μεγάλων αλυσίδων Super Market.

Nature
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Με το μήνυμα #BEYOND

LABELS η
Τeleperformance Greece
γιόρτασε τη διαφορετικότητα
στο φετινό Athens Pride


Οι celebrities του
Hollywood που

απολαμβάνουν ήδη τις
διακοπές τους στην Ελλάδα
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Μοντέρνα σπίτια που
μας εντυπωσιάζουν
και θα θέλαμε να
μένουμε!

  23 Μαρτίου  2023

Jennifer Lopez:
Ποζάρει γυμνή μόνο
με ένα ζευγάρι
παπούτσια και νικάει
τον χρόνο!

  23 Μαρτίου  2023

Τα 5 οφέλη του
πλεξίματος για την
ψυχική υγεία

  23 Μαρτίου  2023

Ομορφιά: Τα
μειονεκτήματα που
μάλλον αγνοούμε!

  23 Μαρτίου  2023

Θηλασμός: Τα οφέλη
για την μητέρα και το
βρέφος!

  23 Μαρτίου  2023

Φυσικές πέτρες: Πως
να υιοθετήσεις
σήμερα την πιο hot
τάση στα κοσμήματα

  23 Μαρτίου  2023

Το Finish και η
ηρωική νήσος Ψαρών
εξοικονομούν
πολύτιμο νερό

  23 Μαρτίου  2023

Tommy Hilfiger: Η
άνοιξη είναι
συνυφασμένη με το
jean και την χαλαρή
διάθεση!

  23 Μαρτίου  2023

INSTAGRAM FEED

ΜΗΝ  ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Πότε και γιατί
γίνεται η αλλαγή της
ώρας;

  20 Μαρτίου  2023

Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας: Πότε
ξεκίνησε και γιατί
είναι σημαντική;

  8 Μαρτίου  2023

Παγκόσμια μέρα κατά
του σχολικού
εκφοβισμού

  6 Μαρτίου  2023

Μαρτάκι: Τί σημαίνει;
Τί λένε τα έθιμα;

  1 Μαρτίου  2023

Load More...

6 ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΆΣ ΠΟΥ
ΞΕΧΩΡΊΣΑΜΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΆΔΑ

  11 Μαρτίου  2022

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΤΗΣ
NATURE

  18 Μαΐου  2020
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Μάρθα Κατσαρού

Για δερματάκι μωρού με τον πιο nature
τρόπο!
  13 Ιανουαρίου 2023

Το Νέο φυσικό γαλάκτωμα σώματος με βιολογικό εκχύλισμα μελιού NATURE,
για βρέφη (6+ Μηνών) & παιδιά, στη νέα εύχρηστη & ανακυκλώσιμη συσκευασία
(200ml), είναι ειδικά σχεδιασμένο για το ευαίσθητο δέρμα του μωρού ή του
παιδιού. Eίναι ένας απόλυτα φυσικός και ασφαλής τρόπος για να διατηρήσετε
το δέρμα των μικρών σας μαλακό, λείο και υγιές. Φτιαγμένη με μόνο τα
καλύτερα συστατικά, αυτή η λοσιόν είναι ειδικά σχεδιασμένη για να είναι
απαλή σε ευαίσθητο δέρμα, ενώ παρέχει τη θρέψη και την ενυδάτωση που
χρειάζεται.

Ένα από τα βασικά συστατικά του είναι το μέλι και το αμυγδαλέλαιο και έλαιο
από κουκούτσι βερίκοκου, το οποίο είναι γνωστό για τις ενυδατικές του
ιδιότητες. Είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα που βοηθούν στο κλείδωμα της
υγρασίας και διατηρούν το δέρμα ενυδατωμένο για μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα. Αυτή η λοσιόν περιέχει επίσης βούτυρο καριτέ, το οποίο είναι μια
εξαιρετική πηγή βιταμίνης Α, και χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για να
καταπραΰνει και να προστατεύει το δέρμα. Με 5 διαφορετικά και πολύτιμα
φυτικά λιπαρά οξέα έχει εξαιρετικές ενυδατικές ιδιότητες και ενισχύει τη
φυσική του προστασία του δέρματος του. Είναι κατάλληλο για όλους τους
τύπους δέρματος, έχει φιλικό για το δέρμα pH και περιέχει μόνο βιολογικά
εκχυλίσματα.

Ένα άλλο εξαιρετικό χαρακτηριστικό της λοσιόν σώματος Nature είναι ότι δεν
περιέχει σκληρές χημικές ουσίες, όπως parabens, φθαλικές ενώσεις και
συνθετικά αρώματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ασφαλές ακόμη και για το πιο
ευαίσθητο δέρμα και είναι αρκετά απαλό για χρήση σε μωρά ηλικίας έως και έξι
μηνών. Είναι επίσης υποαλλεργικό και κλινικά ελεγμένο, ώστε να είστε σίγουροι
ότι δεν θα προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το NATURE Body Lotion είναι επίσης εύκολο στη χρήση. Απορροφάται γρήγορα
και εύκολα στην επιδερμίδα, αφήνοντάς την απαλή, λεία και ενυδατωμένη. Η
λοσιόν είναι επίσης ελαφριά, επομένως δεν θα αφήσει λιπαρά ή κολλώδη
υπολείμματα στο δέρμα του μωρού σας. Είναι επίσης ασφαλές για χρήση στο
πρόσωπο και το σώμα, καθιστώντας το μια εξαιρετική ενυδατική κρέμα για το
μικρό σας.

Εκτός από τα μεγάλα οφέλη της, αυτή η λοσιόν είναι επίσης φιλική προς το
περιβάλλον, καθιστώντας την εξαιρετική επιλογή για γονείς που θέλουν να
κάνουν τη διαφορά στον κόσμο. Η συσκευασία είναι επίσης κατασκευασμένη
από ανακυκλωμένα υλικά και η λοσιόν δεν δοκιμάζεται σε ζώα.

Συμπερασματικά, το Nature Body Lotion για μωρά και παιδιά είναι ένας απόλυτα
φυσικός, ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρήσετε το δέρμα
των μικρών σας μαλακό, λείο και υγιές. Με την απαλή σύνθεσή του και την
απουσία σκληρών χημικών ουσιών, είναι η τέλεια επιλογή ακόμη και για τις πιο
ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι επίσης φιλικό προς το περιβάλλον και χωρίς
σκληρότητα, καθιστώντας το μια εξαιρετική επιλογή για γονείς που θέλουν να
κάνουν τη διαφορά στον κόσμο

Το νέο φυσικό γαλάκτωμα σώματος της Nature παράγεται στην Ελλάδα και
διατίθεται σε ανακυκλώσιμη συσκευασία (200ml), μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος (e-shop) www.enature.gr και σε επιλεγμένα σημεία.

 

nature baby lotion
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Η Lisa Marie Presley, κόρη
του Elvis Presley, πέθανε

στα 54 της


Ποια είναι η διαφορά

ανάμεσα στο serum και τα
λαδάκια προσώπου;
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ΠΡΌΣΦΑΤΑ

Έτσι ζητούν
συγγνώμη τα 12
ζώδια!

  28 Μαρτίου  2023

Τηγανιτό ρύζι έτσι
όπως δεν το έχεις
ξαναδοκιμάσει!

  28 Μαρτίου  2023

John Wick: Κεφάλαιο 4
(2023) – Η Απόλυτη
ταινία που θα σε
καθηλώσει!

  28 Μαρτίου  2023

Πως να πετύχεις
χρυσαφένιο μαύρισμα
χωρίς “εκπτώσεις”
στην προστασία του
δέρματος

  28 Μαρτίου  2023

Πρέπει να κάνω
γυμναστική όταν
νιώθω πραγματικά
κουρασμένη;

  28 Μαρτίου  2023

Θεμελιώδες σφάλμα
απόδοσης (FAE): Πώς
επηρεάζει τις
διαπροσωπικές μας
σχέσεις;

  28 Μαρτίου  2023

AIR: 5 Απριλίου στους
κινηματογράφους

  28 Μαρτίου  2023

Τα σπίτια των
ονείρων μας δίπλα
στην θάλασσα
(εικόνες)

  28 Μαρτίου  2023

INSTAGRAM FEED

ΜΗΝ  ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Πότε και γιατί
γίνεται η αλλαγή της
ώρας;

  20 Μαρτίου  2023

Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας: Πότε
ξεκίνησε και γιατί
είναι σημαντική;

  8 Μαρτίου  2023

Παγκόσμια μέρα κατά
του σχολικού
εκφοβισμού

  6 Μαρτίου  2023

Μαρτάκι: Τί σημαίνει;
Τί λένε τα έθιμα;

  1 Μαρτίου  2023

Load More...
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