http://i1027.photobucket.com/albums/y335/cceargyro/LOGO%20WM%20internet_zps5xukjpuy.png

WORKING MOMS! To blog των μαμάδων!!!
ΑΞΕΣΟΥΑΡ Working Moms

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ WORKING MOMS
EVENTS

MOMMY BOOKS

MOMMY WORLD

ΥΓΕΙΑ

ΠΑΙΔΙ&ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ

MOMMY COOK

WM ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

MOMMY IDEAS

WM FUN

WM MEDIA

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
BEAUTY MOMS
MOMMY LAND

DIARY

Easy Kitchen by WM

MOMMY NEWS

WORKING MOMS ΟΔΗΓΟΣ

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Search Article

Ανακαλύψαμε δυο πολύ αγνά προϊόντα για το ευαίσθητο δέρμα του παιδιού
σας από τα ελληνικά προϊόντα Nature Care Ρroducts και σας τα προτείνουμε.
Ειδικά για το μήνα Μάρτιο υποδέχονται το πρώτο μήνα της άνοιξης με
έκπτωση 35%.
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Το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχλυλισμα μελιού,
είναι ειδικά σχεδιασμένο για την καθαριότητα του ευαίσθητου βρεφικού
(+6μηνών), παιδικού αλλά και εφηβικού δέρματος, προστατεύοντας την
επιδερμίδα χωρίς να ξηραίνει τα μαλλιά και το σώμα. Τα εκχυλίσματα φύλλων
ελιάς βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής υγρασίας της επιδερμίδας, ενώ τα
εκχυλίσματα αμυγδάλου μαζί με τις πρωτεΐνες σιταριού και την πανθενόλη,
αναπλάθουν, ηρεμούν και αφήνουν λείο το δέρμα του βρέφους, του νηπίου, του
παιδιού αλλά και του εφήβου.
Χρήση: Απλώστε το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα
μελιού, απαλά στα βρεγμένα μαλλιά αλλά και στο σώμα κάνοντας ελαφρύ μασάζ.
Ξεβγάλτε προσεκτικά.
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Η σελίδα μας στο fb

Το blog των μαμάδων!

Η ομάδα μας στο FB

Το blog των μαμάδων!

Συνεργάτης Διαδυκτιακού
Περιοδικού

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.

Άρθρα μου θα βρείτε επίσης
και στο diyalagreek.gr

Χρήση: Απλώστε το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα
μελιού με απαλές κυκλικές κινήσεις στο σώμα μετά το μπάνιο, κάνοντας
ελαφρύ μασάζ, μέχρι να απορροφηθεί.

Easy Kitchen
Το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού και το
γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού διατίθενται για
λιανική πώληση σε συσκευασία των 250 ml μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος
www.enature.gr,
ε ν ώ
μ έ σ ω
τ ω ν
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! [συμπεριλαμβάνεται στη
σειρά για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά]

Υποδεχόμαστε τον Μάρτιο, όπως ταιριάζει στον πρώτο μήνα της άνοιξης, και
σας προσφέρουμε 35% ΕΚΠΤΩΣΗ σε ΟΛΑ τα φυσικά προϊόντα φροντίδας
μαλλιών & περιποίησης σώματος, Nature Care Products ! Νοιώστε το απαλό
άγγιγμα των βιολογικών εκχυλισμάτων από ρόδι και μέλι στο σώμα σας,
χαλαρώστε και αποκτήστε πραγματικά...ανοιξιάτικη διάθεση!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

PROUD MEMBER of
Mαμαδο-blogs

Επισκεφτείτε το www.enature.gr και επωφεληθείτε από τον μήνα
των ανοιξιάτικων...εκπτώσεων! [tip: για αγορές άνω των 50 €, τα
μεταφορικά ΔΩΡΕΑΝ].
Nature Care Products
www.enature.gr
T: +30 213 0351222-3
Nature Care Products
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Έφη Αργυροπούλου
Διαχειρίστρια και Εμπνεύστρια του blog Working MOMS!
Είμαι η Έφη, μαμά 2 αξιολάτρευτων αγοριών του Κωνσταντίνου και του Δημήτρη που
γεννήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2010 και τον Δεκέμβριο του 2014 αντίστοιχα και
άλλαξαν τη ζωή μου για πάντα!
Σπούδασα στο St George College βοηθός λογιστή‐γραμματέας και εργαζόμουν για 12
χρόνια σε δουλειές γραμματειακής υποστήριξης, τιμολόγησης, λογιστικών και σε
τράπεζες.
Από τον Μάιο του 2012 ασχολούμαι εξ' ολοκλήρου με την ανατροφή των παιδιών μου
και νομίζω ότι είναι η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου!!!!
Οι Working MOMS δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2013 από μία προσωπική μου
ανάγκη να διαφημίζουν αβίαστα όλες οι μαμάδες την δουλειά τους.
Στην ουσία ένα on‐line shop.
Σκοπός μου ήταν και είναι να υιοθετήσουμε όλοι το on‐line shopping γιατί πλέον είναι η
αγορά του μέλλοντος από την ευκολία του σπιτιού μας να ψωνίζουμε ότι θελήσουμε και
να στηρίξουμε τις χειροτέχνες μαμάδες που δουλεύουν από το σπίτι συνδυάζοντας την
ανατροφή των παιδιών και την προσφορά τους στο ταμείο του σπιτιού.
Translate

Δημοφιλείς αναρτήσεις
Μελένια ομορφιά!
Μελένια ομορφιά ! Είμαι η Λίλια μαμά της Μαρίας και της Ανθής και γιαγιά του Γιάννη και του Σταύρου. Πρώην
υψηλό διοικητικό στέλ...

Συνέντευξη της Working Mom Χρυσαυγής Ατσιδάκου!
WM. Πως είναι για σένα να είσαι Working Mom; Εύκολο; Δύσκολο; Νοιώθεις ενοχές ότι παραμελείς τα παιδάκια
σου όπως οι περισσότερες Wo...

Nature Care Products: Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος με βιολογικά
εκχυλίσματα! Eιδικά για τον Μάρτιο με έκπτωση 35%.
Είναι γνωστό πως η φύση «παράγει» πληθώρα προϊόντων που τα συστατικά τους έχουν χαρακτηριστικές
ευεργετικές δράσεις τόσο για τον οργα...

Η παράσταση για νήπια "Η πριγκίπισσα & το μπιζέλι" παρουσιάστηκε στον 'Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ', από το 'Θέατρο
ΡΕΤΡΟ'.
'Θέατρο ΡΕΤΡΟ' www.theatroretro.eu 'Η παράσταση για νήπια 'Η πριγκίπισσα & το μπιζέλι' παρουσιάστηκε σ...

Πρόταση βιβλίου: 4 βιβλία συμπεριφοράς που δεν πρέπει να λείπουν από καμία οικογένεια με παιδιά!!
ΜΑΘΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ Λίγα λόγια για το βιβλίο: Έχεις ποτέ φανταστεί πόσο τέλειο θα ήταν τα μαθήματά σου
να γίνονται μόνα τους;...

Μακαρονόπιτα της Ανδριάνας!
Υλικά: 1 δόση φύλλο για πίτες χειροποίητο 250 γρ. αλεύρι μπλε 1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο 1/2 φλιτζάνι τσαγιού
χλιαρό νερό λίγο ξύδι ...

Family Brunch Story @ Coral Hotel by Nannuka!
It ’ s a Family Brunch Story @ Coral Hotel Την Κυριακή 28/02/2016 ήμουν καλεσμένη εκπροσωπώντας το
blog μου σε ένα υπέ...

Τις Κυριακές στον Meliartos οικογενειακώς και για brunch!
Πριν λίγες μέρες είχαμε ένα υπέροχο κάλεσμα δημοσιογράφοι και bloggers στον υπέροχο χώρο του Μελίαρτου (
Ερμού 65 & Αιόλου, 10563...

Τα παιδιά μας, ο καθρέφτης μας, της Κάκιας Ξύδη.
Οι στείρες διδαχές έχουν αποτύχει, και οι ειδικοί το έχουν καταλάβει εδώ και πολύ καιρό. Η λαϊκή σοφία βέβαια
μας προετοίμαζε από χρόν...

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τα παραμύθια.... Πως να διαβάζουμε τα παραμύθια στα παιδιά μας για να γίνεται η
αφήγηση πιο συναρπαστική!
''Αν θέλετε τα παιδιά σας να είναι έξυπνα διαβάστε τους παραμύθια'' είχε πεί κάποτε ο Αϊνστάιν και πόσο δίκιο
είχε...
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Αρχειοθήκη ιστολογίου
▼ 2016 (78)
▼ Μαρτίου (14)
Ο Γίργκεν Μπανσέρους ο συγγραφέας και "πατέρας" το...
Η Λαγάνα της Αντριάνας!
Dancevacuum Centre of Performing Arts, ένας χώρος...
Πρόταση βιβλίου: 4 βιβλία συμπεριφοράς που δεν πρέ...
Μακαρονόπιτα της Ανδριάνας!
Πρόταση σινεμά: ΖΩΟΥΠΟΛΗ.
Πρόταση Βιβλίου: Παιδιά ενός κατώτερου Θεού.
Ανακαλύψαμε δυο πολύ αγνά προϊόντα για το ευαίσθητ...
Συνέντευξη της Working Mom Χρυσαυγής Ατσιδάκου!
Βιβλιοδιαγωνισμός "Αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις" -...
Τις Κυριακές στον Meliartos οικογενειακώς και για ...
Γυμναστική....Κήπου
Family Brunch Story @ Coral Hotel by Nannuka!
Πρόταση Βιβλίου: Η Μαγική Φλόγα της Μαρίας Δαρδανο...
► Φεβρουαρίου (36)
► Ιανουαρίου (28)
► 2015 (178)
► 2014 (237)
► 2013 (4)
► 2012 (1)
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Τα μαλλιά σας ταλαιπωρούνται
περισσότερο από οτιδήποτε γι'αυτό
φροντίστε τα με τον καλύτερο τρόπο!
Nature Care Products: Σαμπουάν και
Μαλακτική κρέμα με βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού!
By workingmoms on 3:07 π.μ.

Subscribe to our Newsletter
Email address...
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Join us on Facebook

Working MOMS
11,790 likes

Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό για
όλους τους τύπους μαλλιών της γυναίκας αλλά και του άνδρα, καθαρίζει σε
βάθος και συμβάλει στην προστασία της φωτεινότητας των μαλλιών, χάρη στην
υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά. Το βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού προστατεύει τα μαλλιά από τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες, ενώ ενυδατώνει και
επαναφέρει την λάμψη στα ταλαιπωρημένα μαλλιά. 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.
Χρήση: Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά το σαμπουάν Nature με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού και στη συνέχεια, αφού κάνετε απαλό μασάζ, ξεβγάλτε με άφθονο
νερό.
Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, διατίθεται για λιανική
πώληση σ ε σ υ σ κ ε υ α σ ί α τ ω ν 2 5 0 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! (συμπεριλαμβάνεται στη σειρά για
τη γυναίκα & τον άνδρα).
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Μελένια Ομορφιά!
Μελένια ομορφιά ! Είμαι η Λίλια
μαμά της Μαρίας και της Ανθής και
γιαγιά του Γιάννη και του Σταύρου.
Πρώην υψηλό διοικητικό στέλ...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΔΩΡΟ TABLET!
Το blog μας ανακαινίστηκε και
χαιρόμαστε πολύ για τα θετικά
σχόλια που ακούμε καθημερινά!
Σκοπός του blog Working MOMS
είναι να προ...

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΕΓΚΥΟΥΣ!
Η περίοδος της εγκυμοσύνης είναι
γεμάτη από ανάμεικτα
συναισθήματα. Χαρά, άγχος, ενθουσιασμός,αγωνία ...
Επίσης είναι μια περίοδος όπου...

Η μαλακτική κρέμα Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανική
για όλους τους τύπους μαλλιών της γυναίκας αλλά και του άνδρα, ενισχύει τα
μαλλιά δίνοντας λάμψη και ένταση, ενώ η τρίχα παραμένει μαλακή και μεταξένια. Το
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, πλούσιο σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά, βοηθάει
στην ανανέωση της τρίχας σε βάθος. Τα έλαια jojoba και δεντρολίβανου θρέφουν τα
μαλλιά και ενισχύουν τη φυσική ανάπτυξή τους, προσφέροντας ενυδάτωση,
ελαστικότητα και λάμψη.
Χρήση: Απλώστε τη μαλακτική κρέμα Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού σε
βρεγμένα μαλλιά κάνοντας ελαφρύ μασάζ αποφεύγοντας τις ρίζες. Αφήστε για 2-3
λεπτά και ξεβγάλτε με άφθονο νερό.
Η μαλακτική κρέμα μαλλιών 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 την προμηθευτεί σε
συσκευασία δώρου/ταξιδίου των 50 ml! (συμπεριλαμβάνεται στη σειρά για
τη γυναίκα & τον άνδρα).

Υπέροχες Ιδέες Για
Δώρα Για Δασκάλες!
Yπέροχες ιδέες για δωράκια για τις
δασκάλες των παιδιών σας.
Πλησιάζει η ώρα που κλείνουν τα
σχολεία και όλες οι μαμάδες κάθε
χρόνο ψάχνουν...

Συνέντευξη Της Working
Mom Χρυσαυγής
Ατσιδάκου!
WM. Πως είναι για σένα να είσαι
Working Mom; Εύκολο; Δύσκολο;
Νοιώθεις ενοχές ότι παραμελείς τα παιδάκια σου
όπως οι περισσότερες Work...

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ!
SUPERMOMS ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΠΙΔΑ - 07/02/2014!
Η Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου
2014 ειναι μια μέρα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη
στο μυαλό μου, στην ψυχή και στη συνείδησή μου!
Εν...

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

Τα Κάνω Όλα Και
Συμφέρω, Της
Συγγραφέως Μαρίνας
Φραγκεσκίδου.

Nature Care Products

Working MOMS

Μάνα εν έτη 1950 : τουλάχιστον
τέσσερα παιδιά. Στο σπίτι ολημερίς και ολονυχτίς. Να
μαγειρεύει, να κρατάει το νοικοκυριό, να τραπεζώνει...
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Διαχειρίστρια και Εμπνεύστρια του blog Working MOMS!
Το blog των μαμάδων, ένα από τα μεγαλύτερα portal
μαμάδων στο διαδίκτυο!!!
Είμαι η Έφη, μαμά 2 αξιολάτρευτων αγοριών του
Κωνσταντίνου και του Δημήτρη που γεννήθηκαν το
Σεπτέμβριο του 2010 και τον Δεκέμβριο του 2014 αντίστοιχα
και άλλαξαν τη ζωή μου για πάντα!
Σπούδασα στο St George College βοηθός λογιστή-γραμματέας
και εργαζόμουν για 12 χρόνια σε δουλειές γραμματειακής
υποστήριξης, τιμολόγησης, λογιστικών και σε τράπεζες.
Από τον Μάιο του 2012 ασχολούμαι εξ' ολοκλήρου με την
ανατροφή των παιδιών μου και νομίζω ότι είναι η καλύτερη
δουλειά που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου!!!!
Οι Working MOMS δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του
2013 από μία προσωπική μου ανάγκη να διαφημίζουν αβίαστα
όλες οι μαμάδες την δουλειά τους.
Στην ουσία ένα on-line shop.
Σκοπός μου ήταν και είναι να υιοθετήσουμε όλοι το on-line
shopping γιατί πλέον είναι η αγορά του μέλλοντος από την
ευκολία του σπιτιού μας να ψωνίζουμε ότι θελήσουμε και να
στηρίξουμε τις χειροτέχνες μαμάδες που δουλεύουν από το
σπίτι συνδυάζοντας την ανατροφή των παιδιών και την
προσφορά τους στο ταμείο του σπιτιού.
Πλέον το blog Working Moms έχει γίνει ένα απ΄τα
μεγαλύτερα portal μαμάδων στο διαδίκτυο!!!
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