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περιποίησης σώματος με βιολογικά
εκχυλίσματα!
 Thats Life  29 Ιανουαρίου 2016
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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)

ΠΡΌΣΦΑΤΑ

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

Αυτός είναι ο άντρας
που μπήκε ανάμεσα
σε Angelina Jolie και
Brad Pitt!

της παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.
Όλα τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature,

Απίθανος
διαγωνισμός That’s
Life με δώρο μια

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

διπλή πρόσκληση!

Απίστευτο και όμως
αληθινό: Ο Πρίγκιπας
Γεώργιος είναι… ήδη
λογοδοσμένος!

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
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Χάρισε φωτεινότητα και λάμψη στα
μαλλιά εύκολα και γρήγορα!
 Δήμητρα Πραντάλου  29 Φεβρουαρίου 2016

0
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!
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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

0
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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Απόκτησε το πιο άψογο Top Knot, με αυτά
τα απλά βήματα!
 Πατρίνα  23 Σεπτεμβρίου 2016

0
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!

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

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

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.

4 ρούχα που θέλουν
οι άντρες να φοράμε
στο σεξ!

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

5 πράγματα που
μαρτυρά το ύψος για
top knot
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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.

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!

Λάδι Σώματος με ρόδι από την N a t u r e
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.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

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!

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...

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

Αν θέλεις να είσαι
ευτυχισμένη, αυτά
είναι τα 6 πράγματα για
τα οποία δεν πρέπει να
νοιάζεσαι!

ομορφιά

Γιατί η υπερβολική σκέψη, το άγχος και

0
0

SHARE ON:
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0

η συνήθεια του να αναλώνεσαι σε
καταστάσεις και πράγματα ανούσια, σε
κουράζουν τό...

0

Like

Tweet

WS-Y69B

Lava Lamp

6 σε 1: Bluetooth speaker

Φτιάξτε ατμόσφαιρα





Με αυτούς τους 3 τρόπους

Η Άννα Βίσση έπεσε θύμα

θα πάρεις προαγωγή στην
δουλειά σου

ληστείας στην Εκάλη!

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...

ABOUT THE AUTHOR

Πατρίνα

RELATED POSTS

5 τρόποι να φορέσεις το
bomber jacket σου το
φθινόπωρο!
Η Νέα Τάση Προστάζει Παστέλ
Μαλλιά Και Έχουμε Τις Καλύτερες

Έχει Γίνει Χαμός Με Αυτή Τη Μάσκα

Προτάσεις Για Να Κάνεις Την

Προσώπου Και Δεν Θα Πιστεύεις

Αλλαγή!

Ποιό Είναι Το Βασικό Της Συστατικό

Σήμερα που (ξαφνικά) ο καιρός θυμίζει
περισσότερο σε φθινόπωρο παρά σε
καλοκαίρι, το bomber jacket επιτέλους
βγήκε απ'τη...
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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

ΠΡΌΣΦΑΤΑ

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

Tο εμβληματικό

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,

Superstar των adidas
Originals επιστρέφει
όπως δεν το έχεις

σε συνδυασμό με την πανθενόλη, ανακουφίζουν από ερεθισμούς, προλαβαίνουν την
ξηροδερμία και προσφέρουν απόλυτη προστασία στο δέρμα.

ξαναδεί!

Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, διατίθεται για λιανική

O Hugh Jackman δεν
θα ξαναπαίξει τον

πώληση σε συσκευασία των 250 ml μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.enature.gr

enature.gr

nature care

γαλακτωμα για μωρα

Wolverine και
επιτέλους θα φάει
αυτό που είχε κόψει
μαχαίρι!

γαλακτωμα για παιδια

γαλακτωμα σωματος

Η Nissan στηρίζει
τους νέους που

6
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τολμούν με το
πρόγραμμα
GENERATION N!
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Tweet

10 κομπλιμέντα που
σιχαίνονται να ακούν
οι γυναίκες

Κάμερα οπισθοπορείας

7 πράγματα που
αντικαθιστούν τον
πρωινό καφέ!

DiscoΒall με stereo speakers

Με βάση για πινακίδα
αυτοκινήτου

Bluetooth / USB / microSD





Είναι επίσημο: Η Madonna
υιοθέτησε δίδυμα 4 ετών από

Ερωτικές προβλέψεις
εβδομάδας 8-2 έ ω ς 14-2

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

το Μαλάουι!

Sport Bluetooth Stereo
Handsfree BT-13
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Ευρυδίκη Χριστοπούλου



Σεμινάριο:
Μαθησιακές
Δυσκολίες &
Διδασκαλία Ξένης



Μέσα στο γραφείο μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών για πολλά
χρόνια, μια μέρα έτσι σχεδόν ξαφνικά, αποφάσισα να κάνω όλα

Γλώσσας

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

Μ Η Ν ΤΑ Χ Α Σ Ε Τ Ε

με τα πιο όμορφα χρώματα.

LEAVE A REPLY
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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 ...
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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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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

ΠΡΌΣΦΑΤΑ

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.

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

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.

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!

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
γυναικεία

foundation

Jurlique

κρέμα

λάδι σώματος
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Κράτα το

Smart LED λάμπα-ηχείο με
Bluetooth και τηλεκοντρόλ
Απολαύστε την αγαπημένη σας
μουσική με μοναδικό τρόπο

WiFi Everywhere!
Repeater & Αccess Point





Η γοητευτική ηθοποιός Eva
Mendes προτείνει το ν έ ο

Αστρολογικές Προβλέψεις: Τι
λ έ ν ε τα άστρα για σήμερα

διπλό άρωμα Eve Duet της
Avon

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

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...
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Χριστίνα Χατζημανώλη

Τσακώνεσαι με τον
σύντροφό σου; Πες αυτή
την φράση και ο καυγάς
τελειώνει μαγικά

RELATED POSTS

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

Η Νέα Καμπάνια Της Falconeri
Αναδεικνύει Τη Σχέση Του Brand

Βινύλιο: Το Νέο Trend Της Bershka,

Με Τη Φύση!

Ιδανικό Για Το Σημερινό Σου Outfit!
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Αυτά τα κακάσχημα
παπούτσια είναι η
επόμενη μόδα (και
λυπούμαστε για αυτό)

Comment

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

ΠΡΌΣΦΑΤΑ
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-

Τι θέλετε να με
τρέχετε βραδιάτικα…

Μια σημαντική
έρευνα για τα μάτια
των παιδιών

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.

Έγκυος η Meghan
Markle

Πρόσωπο αψεγάδιαστο

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

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.

Το απόλυτο unisex
παπούτσι για
γυναίκες και άντρες

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

Μ Η Ν ΤΑ Χ Α Σ Ε Τ Ε

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

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...
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

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

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

Πρεμιέρα για το First Man
στο Ευγενίδιο Πλανητάριο

έχει κυριολεκτικά όλα!

Στον εντυπωσιακό χώρο του Νέου
Και αν κάνεις κανένα λάθος; Ήρθε η ώρα να επανορθώσεις με μαντηλάκια για
ντεμακιγιάζ

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...
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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Bluetooth ασύρματα &
ενσύρματα ακουστικά /
handsfree
Απολαύστε ασύρματη
επικοινωνία και ψυχαγωγία, στη
βόλτα και στο σπίτι
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Για ηλεκτρονικές
μικροσυσκευές





Οι νικητές του Spetses Mini
Marathon

Γνώρισε και ε σ ύ τον καλύτερο
bartender του κόσμου
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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

ΠΡΌΣΦΑΤΑ
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

Συνέντευξη με την
exclusive trainer

εξειδικευμένων προϊόντων, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων (Πλάκα-ΠέτραΤερηδόνα, 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).

Ιωάννα Λαουμτζή

Strobo Laser Projector
με κινούμενο
φωτισμό & πολλά
σχέδια

Επιπλέον, οι οδοντόπαστες είναι σε πρωτοποριακή, μοντέρνα και εύχρηστη συσκευασία.
Μύρισαν
Κρέμα νυκτός

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

Τα καλλυντικά B·Earth Cosmetics ετοίμασαν μοναδικά δώρα, για όλες εκείνες τις φίλες

Λαμπερό στυλ για τις
γιορτές;

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.

Μ Η Ν ΤΑ Χ Α Σ Ε Τ Ε

Μάσκαρα

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...

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

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...

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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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...
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Για ηλεκτρονικές
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Τι μαγειρεύει η Ντορέττα
Παπαδημητρίου;

Ημερήσιες Προβλέψεις –
10/12/18

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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Εγγραφή

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

ΠΡΌΣΦΑΤΑ

Θλιβερό! Γυναίκα
προσπαθεί να
γεννήσει μόνη,
βλέποντας videάκια
στο YouTube και

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.

χάνει τη ζωή της!

Jacket

Ο διαγωνισμός για το
Hard Rock Cafe έληξε

Τα hot trends για τις
fashionistas

Απίθανες προτάσεις
για παιδικό πάρτυ

Ξεκινάει σήμερα το
NGFL

Τα 3 πλεονεκτήματα
της κρέμας ημέρας
Τώρα ξέρω ότι θα κάνω σαν την μαμά σου αλλά να πάρεις και ένα Jacket μαζί, σε ένα

Ημερήσιες
Προβλέψεις – 13/3/19

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!

Air Max 720 Party: Ένα
party to Remaimb-AIR!

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

Μ Η Ν ΤΑ Χ Α Σ Ε Τ Ε

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

Απίθανες προτάσεις για
παιδικό πάρτυ
Τα παιδικά πάρτυ είναι πάντα
φανταστικά. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ
μικρή δεν ήταν τόσο της μόδας τα
θεματικά πάρτυ όμως με ...

Νερό Καθαρισμού

Ξεκινάει σήμερα το NGFL
Όταν η αγάπη σου για τη μόδα γίνεται
τρόπος ζωής ξέρεις ότι δεν μπορείς να
αντισταθείς αφού ζεις παθιασμένα και
θέλεις ν...

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 3 πλεονεκτήματα της
κρέμας ημέρας
Σίγουρα τα πρωινά βιάζεσαι
περισσότερο αλλά είμαι σίγουρη ότι
μπορείς να αφιερώσεις 2 λεπτά ώστε να
προετοιμάσεις το δέρ...

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!

Όλα όσα θες να ξέρεις για
τις metallic αποχρώσεις
στα μαλλιά
Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει τον
τελευταίο καιρό όσο scrollάρεις στο
Instagram πως όλο και περισσότερες
διάσημες κα...

Να έχετε ένα υπέροχο σαββατοκύριακο!
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WiFi Adapter & Extender για
υπολογιστή & τηλεόραση

Lenovo P950N Headset με
Shocking Bass

Στείλτε την ενσύρματη
δικτύωση στο μουσείο

Απολαύστε τον ήχο στα
καλύτερα του





H Vodafone δίπλα στις
γυναίκες για ακόμα μια φορά

Φτιάξε μόνη σ ο υ Bubble Bath
Melt
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6 προϊόντα ομορφιάς που ξεχωρίσαμε
αυτή την εβδομάδα

Εγγραφή

 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

ΠΡΌΣΦΑΤΑ

Mairiboo For Envie
Άνοιξη-Καλοκαίρι
2022
 30 Α π ρ ι λ ί ο υ 2022

Ανακοινώθηκε
Η παλέτα Miss Dior περιλαμβάνει μια αρμονία 3 σκιών για τα μάτια, εκ των οποίων δύο

επίσημα το «The

χαραγμένων με το μοτίβο houndstooth και μία με το φιόγκο -σημείο αναφοράς- σε μια
κομψή ροζ

Batman» 2 με τον
Ρόμπερτ Πάτινσον

απόχρωση, ένα κραγιόν περιποίησης χειλιών με σατινέ αποτέλεσμα, ένα μακράς

 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 2022

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.

10 άγραφοι κανόνες
συμπεριφοράς που
όλοι πρέπει να
ακολουθούμε
 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 2022

Smart lingerie: Τα
επαναστατικά
εσώρουχα της
Triumph που
προσαρμόζονται
τέλεια στο
σωματότυπο κάθε
γυναίκας
 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 2022

«Σέρρες»: O Γιώργος
Καπουτζίδης μιλάει
για την νέα του σειρά
και για το πως
αντιμετωπίζεται απο
την κοινωνία
 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 2022

Το μυστικό μας όπλο
για το καλοκαίρι
είναι η σειρά bioten
slimming!
 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 2022

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

100% Cashmere σε
μπλε και λευκό, ο
τέλειος συνδυασμός
για τις ανοιξιάτικες
αποδράσεις σας
δίπλα στη θάλασσα!
 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 2022

Η βασιλική
οικογένεια κάνει τα
πάντα για να
σταματήσει την σειρά
The Crown
 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 2022

INSTAGRAM FEED

Follow on Instagram

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

Μ Η Ν ΤΑ Χ Α Σ Ε Τ Ε

Πώς θα φτιάξεις το
πιο εύκολο και
λαχταριστό τσουρέκι
γεμιστό με πραλίνα
 22 Α π ρ ι λ ί ο υ 2022

Πως
συμπεριφέρονται τα
ζώδια στο πασχαλινό
τραπέζι;
 22 Α π ρ ι λ ί ο υ 2022

VERUSCHKA 2022: Ένα
νοσταλγικό ταξίδι
στα 70s! Ζώντας από
κοντά την ξεχωριστή
επίδειξη μόδας του
Βασίλειου Κωστέτσου
 14 Α π ρ ι λ ί ο υ 2022

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

Κάμερα οπισθοπορείας

προϊόντα

Walkie Talkie

Με βάση για πινακίδα
αυτοκινήτου

2 Ασύρματοι Πομποδέκτες





10 celebrities π ο υ δ ε ν
γνωρίζαμε ότι είναι εθισμένοι
στο skateboard

Η Grimes αποκαλύπτει!
Απέκτησε δεύτερο παιδί μ ε
τον πρώην σύντροφό της Elon
Musk
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