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Επόμενο 

Healthy Tips
Nature: καλλυντικά με βιολογικά
εκχυλίσματα

Είναι γνωστό πως η φύση «παράγει» πληθώρα προϊόντων που τα συστατικά τους έχουν
χαρακτηριστικές ευεργετικές δράσεις τόσο για τον οργανισμό όσο και για το σώμα!
Βάσει αυτού, πλέον ο σύγχρονος άνθρωπος στρέφεται όλο και περισσότερο προς τη
χρήση φυσικών καλλυντικών προϊόντων τόσο για την περιποίηση, την τόνωση του
σώματος του όσο και για τη γενικότερη ευεξία και αναζωογόνησή του! Τα προϊόντα
φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος «NATURE»με βιολογικά εκχυλίσματα
ροδιού (σειρά για τον άνδρα και τη γυναίκα) ή μελιού (βρεφική σειρά), έρχονται να μας
τονώσουν, να μας αναζωογονήσουν και να μας προσφέρουν τις ευεργετικές τους
ιδιότητες στην καθημερινότητά μας.

Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος«NATURE» για τη γυναίκα και τον
άνδρα, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα του ροδιού και
περιλαμβάνει σαμπουάν, μαλακτική κρέμα, αφρόλουτρο & λάδι σώματος. Τα
προσεγμένα αυτά προϊόντα συμβάλλουν 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 ειδική σειρά «NATURE» για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά, έχει δημιουργηθεί με βάση
βιολογικά εκχυλίσματα μελιού και περιλαμβάνει σαμπουάν, αφρόλουτρο και
γαλάκτωμα σώματος. Τα βρεφικά / παδικά καλλυντικά Nature 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 φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος «NATURE» είναι
αποτέλεσμα 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 τεχνολογική επεξεργασία (κατά το στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. ;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.

Τα Ελληνικά, φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος«NATURE»
διατίθενται για λιανική πώληση σε συσκευασίες των 250 ml μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος www.enature.gr, (Τηλ. Επικοινωνίας: +30 213 0351222-3) 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!

Γνωρίστε τα προϊόντα «NATURE» πατώντας εδώ

Από Προς

Απλή
Μετάβαση

Απευθείας
πτήσεις

+/-7 Ημέρες

05/04/2016 06/04/2016

Ενήλικες

1

Παιδιά

-

(5-11 ετών)

Παιδιά

-

(2-4 ετών)

Βρέφη

-

(έως 2 ετών)

Kάντε κράτηση τώρα!

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

TravelPassion.gr - Trav…
1.111 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα!Μου αρέσει η Σελίδα! ΚοινοποιήστεΚοινοποιήστε

Εγγραφείτε στο Newsletter για να
λαμβάνετε ενημερώσεις για προσφορές,

ταξίδια, διακοπές κτλ!

Όνομα Email ΕγγραφήΕγγραφή

Ένα portal γεμάτο ταξίδια!
Διαβάστε αφιερώματα,
ανακαλύψτε προσφορές και
κάνετε κρατήσεις αεροπορικών
εισιτηρίων & ξενοδοχείων μέσα
από τις καλύτερες προτάσεις
διακοπών!
------------------------------------------
-----
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, ολική,
μερική ή περιληπτική αναπαραγωγή, η κατά
παράφραση ή διασκευή των κειμένων που
περιέχονται στο website με οποιονδήποτε
τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο), χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του διαχειριστή του portal
www.travelpassion.gr

Copyright © 2016 TravelPassion.gr. All Rights Reserved. 
Εταιρία Όροι Χρήσης Επικοινωνία Διαφημιστείτε Copyright

Κατασκευή Ιστοσελίδων 

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ HOT NEWS ΧΡΗΣΙΜΑ

SHOPPING INCOMING

Αναζήτηση... 

0Μου αρέσει!Μου αρέσει! ShareShare

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Δημοφιλή Άρθρα

Ταξίδι με ή
χωρίς
διαβατήριο...

Με λεωφορεία
της Trainose στη
Βουλγαρία...

Έκδοση
Αμερικάνικης
Βίζας...

Πρόσφατα Νέα

Nature:
καλλυντικά με
βιολογικά
εκχυλίσματα...

Πολυτελείς
κρουαζιέρες με
το Costa
Mediterran...

Ο 7ος
Ποσειδώνιος
Ημιμαραθώνιος
πλησιάζει!...

Photo Gallery

https://www.facebook.com/travelpassiongr
https://twitter.com/travelpassiongr
http://www.travelpassion.gr/
http://www.travelpassion.gr/offers.html
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3791-nature-care-products.html#
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3791-nature-care-products.html#
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3791-nature-care-products.html#
http://www.travelpassion.gr/hot-news.html
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3791-nature-care-products.html#
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3791-nature-care-products.html#
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3791-nature-care-products.html#
http://www.travelpassion.gr/
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3791-nature-care-products.html#
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips.html
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3791-nature-care-products.html
http://www.enature.gr
http://www.enature.gr
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3791-nature-care-products.html#
javascript:void(0);
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3780-love-balm-by-jurlique.html
http://www.adobe.com/go/getflash
http://go.linkwi.se/z/11600-50/CD341/
http://go.linkwi.se/z/10494-29/CD341/
http://go.linkwi.se/z/10578-27/CD341/?referer=http%3A%2F%2Fwww.travelpassion.gr%2Fuseful%2Fhealthtips%2F3791-nature-care-products.html
http://www.adobe.com/go/getflash
http://go.linkwi.se/z/11407-215/CD341/?referer=http%3A%2F%2Fwww.travelpassion.gr%2Fuseful%2Fhealthtips%2F3791-nature-care-products.html
http://go.linkwi.se/z/10562-48/CD341/?referer=http%3A%2F%2Fwww.travelpassion.gr%2Fuseful%2Fhealthtips%2F3791-nature-care-products.html
http://www.travelpassion.gr/component/banners/click/68.html
http://go.linkwi.se/z/10719-478/CD341/
http://www.dreampleasuretours.com/affiliate/idevaffiliate.php?id=445
http://www.dealmix.gr/
http://go.linkwi.se/z/177-59/CD341/?referer=http%3A%2F%2Fwww.travelpassion.gr%2Fuseful%2Fhealthtips%2F3791-nature-care-products.html
http://www.travelpassion.gr/useful/formalities/222-eu-eok-sengen-passport.html
http://www.travelpassion.gr/useful/formalities/222-eu-eok-sengen-passport.html
http://www.travelpassion.gr/for-your-interest/travelbytrain/3064-trainose-sofia-bulgaria-plovdiv.html
http://www.travelpassion.gr/for-your-interest/travelbytrain/3064-trainose-sofia-bulgaria-plovdiv.html
http://www.travelpassion.gr/useful/formalities/537-american-visa.html
http://www.travelpassion.gr/useful/formalities/537-american-visa.html
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3791-nature-care-products.html
http://www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3791-nature-care-products.html
http://www.travelpassion.gr/worldcruising/3790-costa-meditereanea-cruises-summer-2016-from-katakolon.html
http://www.travelpassion.gr/worldcruising/3790-costa-meditereanea-cruises-summer-2016-from-katakolon.html
http://www.travelpassion.gr/hot-news/3789-poseidon-athens-half-marathon-april-2016-at-palaio-faliro.html
http://www.travelpassion.gr/hot-news/3789-poseidon-athens-half-marathon-april-2016-at-palaio-faliro.html
javascript:;
http://www.travelpassion.gr/company.html
http://www.travelpassion.gr/terms.html
http://www.travelpassion.gr/contact.html
http://www.travelpassion.gr/advertise.html
http://www.travelpassion.gr/copyright.html
http://www.onlife.gr
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CDRSj0LkDV5PrAdPCb_K_mZAEt4aA9we3jIHKygKdzP3fBRABIM7f-SNgrQKgAdnttMYDyAEDqAMByAPBBKoEsgFP0PczfLINJyF5Gs-9S8A1x_X83sTMt8yLfRvniDX7UWIyKAqn9zVH91boAKdk5qKXfimzwZoJ6La0IZsXT69ew4kgHmIOR0AOg7ZFZPAQ0-V2ld8Rw72-2AwPqrh7qFK_ZnG-O-U_4BDRgnUE4rpaSfts9C-uyDgljYkH5qqR1rcrG6-WcW4sclgGHwJYHthofsSwV96JxPtT75s29FTxOXNpqwACXdaRbjEats_KKnSYoAYDgAePkss5qAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_2EqL17c0Z8u_zhnFTE9PJMSA_QPA&client=ca-pub-0505386293321762&adurl=http://neaygeias.com/slimexcelle/4582/%3Futm_source%3Dadwords%26utm_campaign%3DP-G-GR-0082-911-SlimExcelle-Y_BAN-TOP-RON_W1550%26utm_campaignid%3D304268823%26utm_adgroupid%3D20054595063%26utm_creative%3D88418806383%26utm_keyword%3D%26utm_placement%3Dwww.travelpassion.gr%26utm_target%3D%252Fshopping%26utm_device%3Dc%26utm_devicemodel%3D%26utm_network%3Dd%26utm_adposition%3Dnone%26utm_matchtype%3D
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/travelpassiongr/
https://www.facebook.com/travelpassiongr/
https://www.facebook.com/travelpassiongr/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftravelpassiongr%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/people/Maria-Vasilakis/100004305195851
https://www.facebook.com/socrates.antipas
https://www.facebook.com/people/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B7-%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7/100011524955988
https://www.facebook.com/bill.koumarelos
https://www.facebook.com/alexandra.tsiouma
https://www.facebook.com/people/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7-%CE%A5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%85/100011200599113
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.travelpassion.gr%2Fuseful%2Fhealthtips%2F3791-nature-care-products.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Nature%3A%20%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CE%BA%CF%87%CF%85%CE%BB%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.travelpassion.gr%2Fuseful%2Fhealthtips%2F3791-nature-care-products.html


  

 ΑρχικήΑρχική // ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ // New ComersNew Comers // Nature care products: προσιτή «φυσική» πολυτέλειαNature care products: προσιτή «φυσική» πολυτέλεια

f Share Tweet 0  Κοινή χρήση 0

Επόμενο 

New Comers
Nature care products: προσιτή «φυσική»
πολυτέλεια

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

Τα Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature, για
ξενοδοχειακή χρήση, περιλαμβάνουν 2 σειρές:

- τη σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature για τη γυναίκα και
τον άνδρα, που έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα ροδιού και
περιλαμβάνει σαμπουάν, μαλακτική κρέμα, αφρόλουτρο & ξηρό λάδι σώματος

- τη σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature που έχει σχεδιαστεί
ειδικά για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά (ξεχωριστή, επιλεκτική παροχή για τις
οικογένειες με μικρά παιδιά), στηρίζεται σε βιολογικά εκχυλίσματα μελιού και
περιλαμβάνει σαμπουάν & αφρόλουτρο καθώς και γαλάκτωμα σώματος.

Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature, προέρχονται
κατόπιν φυσικής επεξεργασίας & έχουν ως βάση μόνο βιολογικά εκχυλίσματα βοτάνων,
ενώ δεν περιέχουν χημικές ουσίες & άλλα έκδοχα τους, περιέχουν - ανά είδος -
ουδέτερο Ph, δεν έχουν υποστεί κάποια τεχνολογική επεξεργασία (κατά το στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Παρασκευάζονται, δε,
στα καλύτερα πιστοποιημένα Ελληνικά εργαστήρια παραγωγής καλλυντικών προϊόντων,
δεν περιέχουν 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.

Γνωρίστε τα προϊόντα «NATURE» πατώντας εδώ
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Επόμενο

Travel in Style
NATURE PURE: φροντίδα με το άγγιγμα
της φύσης

Τα γνωστά Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος
NATURE, διαθέτουν την ειδική σειρά PURE με φυσικό εκχύλισμα μελιού για τον άνδρα
& την γυναίκα, σε συσκευασίες των 35ml, για την χρήση από ξενοδοχεία στην
κατηγορία «amenities». Η φόρμουλα τους, που βασίζεται σε φυσικά εκχυλίσματα, θα
ικανοποιήσει τους πελάτες του ξενοδοχείου προσφέροντάς τους την απόλυτη «φυσική»
χαλάρωση και απόλαυση, ενώ θα αποτελέσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα, σε σχέση με
τον ανταγωνισμό, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα του καταλύματος σας.

Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος με φυσικό
εκχύλισμα μελιού για την γυναίκα & τον άνδρα NATURE PURE της κατηγορίας
«amenities», χρησιμοποιούνται ήδη από γνωστά ξενοδοχεία (5 *, 4 *, boutique κλπ αλλά
και πολλά ακόμη καταλύματα στην Ελλάδα & στο εξωτερικό. Όλα τα φυσικά προϊόντα
φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος NATURE της κατηγορίας «amenities»
ξενοδοχείων είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση, παράγονται στην Ελλάδα και
διατίθεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) www.enature.gr αλλά και σε
επιλεγμένα σημεία πώλησης όπως το δίκτυο καταστημάτων METRO Cash & Carry.

Σειρά φυσικών προϊόντων φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος για τη γυναίκα
και τον άνδρα NATURE PURE, της κατηγορίας «amenities» ξενοδοχείων:

- Φυσικό σαμπουάν με εκχύλισμα μελιού (35ml): είναι ιδανικό για καθημερινή
χρήση, ενισχύει τα μαλλιά βελτιώνοντας τη δομή τους, κάνοντάς τα λεία και
προστατεύοντάς τα από την φθορά. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών
αφού περιέχει φυσικά εκχυλίσματα και είναι χωρίς parabens & χρωστικές ουσίες.

- Φυσική μαλακτική κρέμα μαλλιών με εκχύλισμα μελιού (35ml): είναι
εμπλουτισμένη με πρωτεΐνη σιταριού, ενδυναμώνει, αναδομεί και τρέφει σε βάθος την
τρίχα, δίνοντας λάμψη και ένταση ενώ τα μαλλιά παραμένουν μαλακά και μεταξένια.
Είναι ιδανική για συχνή χρήση και κατάλληλη για όλους τους τύπους μαλλιών αφού
περιέχει φυσικά εκχυλίσματα και είναι χωρίς parabens & χρωστικές ουσίες.
 
- Φυσικό αφρόλουτρο με εκχύλισμα μελιού (35ml): είναι ιδανικό για καθημερινή
χρήση, καθαρίζει απαλά και διατηρεί το δέρμα ενυδατωμένο όλη την ημέρα. Είναι
κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος αφού περιέχει φυσικά εκχυλίσματα και
είναι χωρίς parabens & χρωστικές ουσίες.

- Φυσική κρέμα σώματος με εκχύλισμα μελιού (35ml): ενυδατώνει και διατηρεί την
ελαστικότητα του δέρματος, θρέφει και αφήνει την επιδερμίδα μαλακή και μοναδικά
αρωματισμένη. Είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος αφού περιέχει
φυσικά εκχυλίσματα και είναι χωρίς parabens & χρωστικές ουσίες.

Όλα τα συστατικά των φυσικών προϊόντων φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος
της Nature Hellas Care Products, προέρχονται κατόπιν φυσικής επεξεργασίας, δεν
περιέχουν χημικές ουσίες & άλλα έκδοχα της, ενώ δεν έχουν υποστεί κάποια
τεχνολογική επεξεργασία (κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν
δοκιμαστεί σε ζώα. Όλα τα προϊόντα περιποίησης και φροντίδας της Nature Hellas
Care Products, βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, είναι γνωστοποιημένα στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) και στην Ευρωπαϊκή Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών
προϊόντων C.P.N.P. (Cosmetic Products Notification Portal).

Nature Care Products, www.enature.gr, T: +30 213 0351222-3
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