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ΣΧΕΣΕΙΣ

6 παράλογες και μη

ρεαλιστικές απαιτήσεις που

έχουν οι γυναίκες στις σχέσεις

MORE LOOKS

Αυτές είναι οι διαφορές της

όμορφης γυναίκας με την

καυτή ύπαρξη!

LIFE COACHING

13 (εντελώς άδικες)

αντιλήψεις για τις παρθένες

SEX

5+1 λόγοι που κάνουν τους

άντρες να λατρεύουν να

...κατεβαίνουν χαμηλά!

LIFE COACHING

Ποιο είναι το πιο σέξι

χαρακτηριστικό κάθε ζωδίου;
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Looks

Ε

LOOKS
GLOV: Ντεμακιγιάζ
με το… γάντι!

Επόμενο Άρθρο

MORE LOOKS
Miu miu: Το άρωμα του
έρωτα!

MORE LOOKS
Η THE BODY SHOP
φιλοδοξεί να γίνει η πιο
ηθική και βιώσιμη
παγκόσμια εταιρεία!

MORE LOOKS
Pancaking| Η νέα τάση στο
χτένισμα των μαλλιών

MORE LOOKS
Coat Layering| 7 τρόποι για
να το πετύχεις

MORE LOOKS
Hair Issues| Τι λένε τα
μαλλιά σου για σένα

ΟΜΟΡΦΙΑ
Υποδεχτείτε το Νέο
Μοναδικό Πολυχώρο
Ομορφιάς Beautyworks,
Λαοδίκης 29, Γλυφάδα

Nature Care Products
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ!

ίναι 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 την αναζωογόνησή

του!

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 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,

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

www.enature.gr

T: +30 213 0351222-3
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Out & About

MORE OUT & ABOUT

AGAMOI THYTAI
SELFiE ! Μην τους
χάσεις, θα χάσεις!

Life

SEX

8 απλοί τρόποι για να
γίνεις η μοναδική
γυναίκα που
φαντασιώνεται!

OUT & ABOUT

GLOBE & MAD RADIO
106,2 PRESENT

Life

ΣΧΕΣΕΙΣ

10 μικρές λεπτομέρειες
που κάθε άντρας
παρατηρεί σε μια κοπέλα

Life

LIFE COACHING

20 πράγματα για τα
οποία δεν πρέπει ποτέ να
ζητάς συγγνώμη (και 10
για τα οποία...
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κέρδισε σετ κοσμημάτων
Marina’s Art!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Αποτελέσματα
διαγωνισμού για τα βιβλία

των εκδόσεων Πατάκη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ιαγωνισμός! Κέρδισε
προσκλήσεις για το

Bougelo Party του Allou!
Fun Park

MORE LOOKS

Η Vichy στηρίζει το Syros
Triathlon 2016

LOOKS

essie summer collection
2016

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

Yolo
43.138 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα! Κοινοποιήστε

Looks Ομορφιά

Τ

ΟΜΟΡΦΙΑ

Μακιγιάζ on the
go με 5 προϊόντα
ΜΟΝΟ

Επόμενο Άρθρο

ΟΜΟΡΦΙΑ

Μακιγιάζ on the go με
5 προϊόντα ΜΟΝΟ

ΟΜΟΡΦΙΑ

Η Avon και η Μαρία
Μπεκατώρου
παρουσιάζουν την
καμπάνια Beauty For A
Purpose

ΟΜΟΡΦΙΑ

Floral Nails | Το super
trendy μανικιούρ της
άνοιξης

ΟΜΟΡΦΙΑ

MAKE UP TRENDS| Τα
hot μακιγιάζ της
άνοιξης

ΟΜΟΡΦΙΑ

Το μακιγιάζ (και όχι
μόνο) που αρέσει
στους άντρες!

ΟΜΟΡΦΙΑ

Red lips – Φόρεσε
σωστά το κόκκινο
κραγιόν

Με τη δύναμη της φύσης!
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH,
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ο 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.

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! (συμπεριλαμβάνεται
στη σειρά για τη γυναίκα & τον άνδρα)   

Nature Care Products

www.enature.gr

-

T: +30 213 0351222-3

yolosophy

Μια μικρή αλλαγή
την ημέρα, τη

γκρίνια θα κάνει
πέρα.

SHARE TO

Out & About

MORE OUT & ABOUT

AGAMOI THYTAI
SELFiE ! Μην τους
χάσεις, θα χάσεις!

Life

SEX

8 απλοί τρόποι για να
γίνεις η μοναδική
γυναίκα που
φαντασιώνεται!

OUT & ABOUT

GLOBE & MAD
RADIO 106,2
PRESENT

Life

ΣΧΕΣΕΙΣ

10 μικρές
λεπτομέρειες που
κάθε άντρας
παρατηρεί σε μια
κοπέλα

Life

LIFE COACHING

20 πράγματα για τα
οποία δεν πρέπει
ποτέ να ζητάς
συγγνώμη (και 10 για
τα οποία...
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OUT

Γιώργος
Μητρογιαννόπουλος/

Γεωργία Κοκορίγκου και
άλλοι στο Μουσικό Κουτί

COOK & EAT

Εσύ ξέρεις τι είναι το
Ινστιτούτο Ελληνικού

Γάλακτος;

ΜΟΔΑ

JULIA ROBERTS x
CALZEDONIA

ΟΜΟΡΦΙΑ

Νέα σειρά Wine Elixir της
Apivita

ΟΜΟΡΦΙΑ

Fresh World του οίκου
Desigual

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

Yolo
68.067 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα! Κοινοποίηση

Looks Ομορφιά

Τ

ΟΜΟΡΦΙΑ

Fresh World του
οίκου Desigual

Επόμενο Άρθρο

ΟΜΟΡΦΙΑ

Fresh World του οίκου
Desigual

ΟΜΟΡΦΙΑ

Νέα σειρά Wine Elixir
της Apivita

ΟΜΟΡΦΙΑ

Η essie σε προσκαλεί
να ερωτευτείς τη Νέα
Υόρκη

ΟΜΟΡΦΙΑ

Botanēa: Μια νέα
φιλοσοφία χρώματος

ΟΜΟΡΦΙΑ

Ο πιο λαμπερός
instaδιαγωνισμός από
την INGLOT και την
Jennifer Lopez σου...

ΟΜΟΡΦΙΑ

Προσωποποιημένη
περιποίηση για τέλειο
ξανθό. Ανακάλυψε τη!

Ελληνικό, καλλυντικό φυσικό-
φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με
ΦΥΚΙΑ Nature

ο 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 (Δίκτυο καταστημάτων
MY MARKET, Φαρμακεία κλπ).

yolosophy

Εxtra κιλά; 7
πράγματα που οι
γεματούλες δεν
πρέπει ποτέ να

κάνουν

SHARE TO

Looks

ΜΟΔΑ

3 πράγματα που ΔΕ
φοριούνται πια με
skinny jeans

Looks

MORE LOOKS

Τα πιο cool σημεία
για να κάνεις
τατουάζ!

OUT & ABOUT

Δύο μπαρ της
Αθήνας ανάμεσα στα
καλύτερα του
κόσμου!

Looks

MORE LOOKS

Ποια εσώρουχα
αρέσουν
περισσότερο στους
άντρες;

Looks

ΟΜΟΡΦΙΑ

Ποιο eyeliner
ταιριάζει καλύτερα
στο χρώμα των
ματιών σου;
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Αποτελέσματα
διαγωνισμού για τα σετ
σαπούνια Nature Care

Products

OUT

Γιορτινή Φιλανθρωπική
Έκθεση Χειροποίητων στο

Trii Art Hub

OUT

To Myrtillo Café γιορτάζει
πέντε χρόνια ζωής

OUT

JOIN JUICE BAR σε Αθήνα
και Κηφισιά

COOK & EAT

Μεγάλο φινάλε για το
Bread Battles από την

εταιρεία «Καραμολέγκος»!

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

Yolo
68.078 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα! Κοινοποίηση

Looks Ομορφιά
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ΟΜΟΡΦΙΑ

L'Oréal
Professionnel
Xmas Kits 2018

Επόμενο Άρθρο

ΟΜΟΡΦΙΑ

L'Oréal Professionnel
Xmas Kits 2018

ΟΜΟΡΦΙΑ

Ανακάλυψε το “Warm,
Fruity look” από τη
συλλογή JLOxINGLOT
της Jennifer Lopez

ΟΜΟΡΦΙΑ

H L’Erbolario γιορτάζει
40 χρόνια φυσικής
ομορφιάς

ΟΜΟΡΦΙΑ

Το νέο καινοτόμο
Cushion έρχεται από
τη NIVEA

ΟΜΟΡΦΙΑ

Ελληνικό, καλλυντικό
φυσικό-φυτικό
σαπούνι ελαιόλαδου με
ΦΥΚΙΑ Nature

ΟΜΟΡΦΙΑ

Fresh World του οίκου
Desigual

Ελληνικό σαμπουάν και
μαλακτική κρέμα μαλλιών με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
Nature
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ.
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font-family: Arial, sans-serif;
font-size: small; background-
color: rgb(255, 255, 255);">Το

Ελληνικό φυσικό σαμπουάν με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
NATURE, για τη γυναίκα & τον άνδρα,
καθαρίζει σε βάθος ενώ παράλληλα
συμβάλει στην προστασία της
φωτεινότητας των μαλλιών, χάρη
στην υψηλή περιεκτικότητα σε
πολυφαινόλες & 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 της κεφαλής, χάρη στις
καταπραϋντικές ιδιότητες τους, ενώ
το αιθέριο έλαιο της καλέντουλας
αποκαθιστά την ελαστικότητα τους. 

Η Ελληνική φυσική μαλακτική κρέμα
μαλλιών με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
NATURE, για τη γυναίκα (αλλά και τον
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
το δέρμα του κεφαλιού, ενισχύουν τη
φυσική ανάπτυξη τους, προσφέρουν
ενυδάτωση, ελαστικότητα και λάμψη.

Το σαμπoυάν και η μαλακτική κρέμα
μαλλιών με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
NATURE, είναι ιδανικά για συχνή χρήση
από τη σύγχρονη οικογένεια αφού
έχουν φιλικό για το δέρμα pH, δεν
περιέχουν parabens & χρωστικές
ουσίες και είναι κατάλληλα για όλους
τους τύπους μαλλιών.

Παράγονται στην Ελλάδα και διατίθενται
σε συσκευασίες 250ml μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop)
www.enature.gr αλλά και σε επιλεγμένα
σημεία πώλησης (Δίκτυο καταστημάτων
MY MARKET, Φαρμακεία κλπ).
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Τα πιο cool σημεία
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τατουάζ!

OUT & ABOUT

Δύο μπαρ της
Αθήνας ανάμεσα στα
καλύτερα του
κόσμου!
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MORE LOOKS

Ποια εσώρουχα
αρέσουν
περισσότερο στους
άντρες;
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Ποιο eyeliner
ταιριάζει καλύτερα
στο χρώμα των
ματιών σου;
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