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Nature Care Products

Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης

σώματος με βιολογικά εκχυλίσματα!

1.3.2016 | 17:39
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∆ΗΜΟΦΙΛΗ

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 την

αναζωογόνησή του!

Η σειρά φροντίδας μαλλιών και 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 και 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/ ταξιδιού των 50 ml!

Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών και 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 και 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

       ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ   
 

 
 

 
 

 SHARES  0

       ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ SHARES  0

∆ΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Market News: Pizza Day @ NEW

TASTE

8.3.2016

0

Market News: Tα PLANET Fitness

and More γιορτάζουν την Ημέρα

της Γυναίκας

8.3.2016

117

Market News: Arts Festival 2016

στο Deree – The American

College of Greece

7.3.2016

2

Market News: Τιμητική διάκριση

από την ένωση "Μαζί για το

Παιδί" για τον Όμιλο Goody’s-

everest

7.3.2016

0

Market News: Η L’Oréal ανακηρύχθηκε για έβδομη

φορά μία από τις πιο ηθικές εταιρείες παγκοσμίως

Aπό το Ινστιτούτο Ethisphere, παγκόσμιο ηγέτη

στον καθορισμό και την προώθηση των προτύπων

ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών

7.3.2016

0

Market News: MasterCard και

Public σας προκαλούν για αγορές!

7.3.2016

0

Market News: Η Lidl στηρίζει τις

δομές φιλοξενίας προσφύγων

4.3.2016

0

Market News: Μπες και εσύ στο

ρυθμό με ένα VIBE από το LIFE!

4.3.2016

0

Market News LIFO.GR

1
Market News: Tα PLANET Fitness

and More γιορτάζουν την Ημέρα της

Γυναίκας

8.3.2016 | 11:41

2
Market News: Arts Festival 2016

στο Deree – The American College

of Greece

7.3.2016 | 18:19

3
Market News: Η L’Oréal

ανακηρύχθηκε για έβδομη φορά μία

από τις πιο ηθικές εταιρείες

παγκοσμίως

7.3.2016 | 16:26

4
Market News: MasterCard και

Public σας προκαλούν για αγορές!

7.3.2016 | 12:10

5
Market News: Pizza Day @ NEW

TASTE

8.3.2016 | 12:44

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Λίβανος, πριν το Ιράκ και πριν τη
Συρία (B').

HOME > MARKET > Market News

Στον άγριο κήπο του Piet
Oudolf

ΤΑ ΠΙΟ ∆ΗΜΟΦΙΛΗ/ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΙΟ ∆ΗΜΟΦΙΛΗ/ѲΕΜΑΤΑ

Κοινωνία: Ο

πολυσυζητημένος

Καρανίκας λύνει την

σιωπή του για Μενεγάκη

και Τσίπρα

Κόσμος: Σλοβακία: Η

χώρα σε σοκ μετά την

εκλογική επιτυχία του

ακροδεξιού κόμματος

Άνθρωποι: Η Πάντμα

Λάκσμι αποκαλύπτει

σκοτεινές πτυχές για τη

σεξουαλική ζωή της με

τον συγγραφέα Σαλμάν

Ρούσντι

Αθλητισμός: Σοκ στον

παγκόσμιο αθλητισμό -

Ντοπέ η Σαράποβα

SHARE 219

SHARE 860

SHARE 100

SHARE 1023

Εικαστικά: Flora Graeca:

Το μεγαλείο της

ελληνικής χλωρίδας, σε

μια αθηναϊκή έκθεση

Retronaut: Οι 10

μεγαλύτερες

καταστροφές που

καταγράφηκαν ποτέ σε

φιλμ

Ψυχή & Σώμα: Γιατί δεν θα

'πρεπε να πιάνουμε

δουλειά πριν από τις 10 το

πρωί

Mικροπράγματα: Η

καλλιτεχνική φρίκη της

ημέρας

SHARE 3500

SHARE 298

SHARE 3586

SHARE 187

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ελλάδα

Κόσμος

Πολιτική

Κοινωνία

Οικονομία

Τρόπος Ζωής

Τech & Science

Ψηφιακή Ζωή

Media

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Άνθρωποι

Σαν Σήμερα

CULTURE

Κινηματογράφος

Θέατρο

Εικαστικά

Βιβλίο

Μουσική

Αρχαιολογία &

Ιστορία

Φωτογραφία

Κίνηση Ιδεών

Αναγνώσεις

 

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Γεύση

Ψυχή&Σώμα

Ταξίδια

Shopping

URBAN LIFE

Urban Culture

Πόλεις

Αθήνα

 

TECH&SCIENCE

Επιστήμη

Τεχνολογία

 

DESIGN&STYLE

Μόδα

Αρχιτεκτονική

Γραφικές Τέχνες

Design

REALITY

Κοινωνία

Ελλάδα

Κόσμος

Περιβάλλον

LGBT

 

VIRAL

It's Viral

Τhe Animals

Μεγάλες

Αλήθειες

Tabloid

VIDEOS

Nowness

On Air

Lifo Picks

 

PHOTOS

 

BLOGS

Μικροπράγματα

Ημερολόγιο

Αλμανάκ

Crying Game

M.Hulot

Shortcut

Minimalism Is For

Pussies

 

LIFOLAND

Εξομολογήσεις

Αφιερώσεις

Σε Είδα

Starfax

Αγαπητή Α, μπα;

Naked City

YouSendIt!

#instalifo

#lifopets

#lifokitchen

Επιστολές

CITYGUIDE

Γεύση

Σινεμά

Θέατρο

Μουσική

Βιβλίο

Τέχνη

Διασκέδαση

Agenda

PRINT

Περιεχόμενα

Αρχείο Τευχών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

© 2015 ΔΥΟΔΕΚΑ Α.Ε.   |   Website by  

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΗΣ LIFO ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΣΤΟ E-MAIL ΣΑΣ

ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ LIFO.GR

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο lifo.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies.     Μάθετε περισσότερα.     Αποδοχή

08.03.2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ CULTURE ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ DESIGN&STYLE TECH LIFOLAND PHOTOS VIDEOS CITY GUIDE

http://www.lifo.gr/
http://www.lifo.gr
http://www.lifo.gr/
http://www.lifo.gr/now
http://www.lifo.gr/articles/culture_articles
http://www.lifo.gr/articles/life_articles
http://www.lifo.gr/articles/design-style
http://www.lifo.gr/articles/tech-science_articles
http://www.lifo.gr/lifoland
http://www.lifo.gr/lightbox
http://www.lifo.gr/videos
http://www.lifo.gr/guide
http://www.lifo.gr/
http://www.lifo.gr/market
http://www.lifo.gr/market/marketnews
http://www.lifo.gr/market/marketnews
http://www.lifo.gr/uploads/image/960737/Nature_Care_Products_Pomegranate_shampoo_-50ml-.jpg
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/market/marketnews/91795
https://twitter.com/share?url=http://www.lifo.gr/market/marketnews/91795&text=Nature+Care+Products+-+Market+News+-+MARKET+-+LiFO
http://www.lifo.gr/common/send/News/91795
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.enature.gr
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/market/marketnews/91795
https://twitter.com/share?url=http://www.lifo.gr/market/marketnews/91795&text=Nature+Care+Products+-+Market+News+-+MARKET+-+LiFO
http://www.lifo.gr/common/send/News/91795
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92646
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92646
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/market/marketnews/92646
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92625
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92625
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/market/marketnews/92625
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92556
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92556
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/market/marketnews/92556
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92526
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92526
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/market/marketnews/92526
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92525
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/market/marketnews/92525
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92024
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92024
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/market/marketnews/92024
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92256
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92256
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/market/marketnews/92256
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92254
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92254
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/market/marketnews/92254
http://www.lifo.gr/market/marketnews
http://www.lifo.gr/login?returntohash=comment
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92625
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92625
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92625
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92556
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92556
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92556
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92525
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92525
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92525
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92024
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92024
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92024
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92646
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92646
http://www.lifo.gr/market/marketnews/92646
http://www.lifo.gr/lightbox
http://www.lifo.gr/articles/almanac/92395
http://www.lifo.gr/articles/almanac/92395
http://www.lifo.gr/articles/erotica_articles/92326
http://www.lifo.gr/articles/erotica_articles/92326
http://www.lifo.gr/videos/nowness
http://www.lifo.gr/videos/nowness_art-design/92542
http://www.lifo.gr/videos/nowness_art-design/92542
http://www.lifo.gr/videos/nowness_culture/92406
http://www.lifo.gr/videos/nowness_culture/92406
http://www.lifo.gr/now/society/92470
http://www.lifo.gr/now/society/92470
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/now/society/92470
http://www.lifo.gr/now/world/92433
http://www.lifo.gr/now/world/92433
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/now/world/92433
http://www.lifo.gr/now/people/92494
http://www.lifo.gr/now/people/92494
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/now/people/92494
http://www.lifo.gr/now/sport/92583
http://www.lifo.gr/now/sport/92583
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/now/sport/92583
http://www.lifo.gr/now/politics/92464
http://www.lifo.gr/now/politics/92464
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/now/politics/92464
http://www.lifo.gr/articles/arts_articles/90242
http://www.lifo.gr/articles/arts_articles/90242
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/articles/arts_articles/90242
http://www.lifo.gr/articles/retronaut_articles/92436
http://www.lifo.gr/articles/retronaut_articles/92436
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/articles/retronaut_articles/92436
http://www.lifo.gr/articles/health-fitness_articles/92314
http://www.lifo.gr/articles/health-fitness_articles/92314
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/articles/health-fitness_articles/92314
http://www.lifo.gr/articles/mikropragmata/92584
http://www.lifo.gr/articles/mikropragmata/92584
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/articles/mikropragmata/92584
http://www.lifo.gr/articles/society_articles/92440
http://www.lifo.gr/articles/society_articles/92440
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lifo.gr/articles/society_articles/92440
http://www.lifo.gr/now
http://www.lifo.gr/now/greece
http://www.lifo.gr/now/world
http://www.lifo.gr/now/politics
http://www.lifo.gr/now/society
http://www.lifo.gr/now/economy
http://www.lifo.gr/now/life
http://www.lifo.gr/now/tech_science
http://www.lifo.gr/now/digital-life
http://www.lifo.gr/now/media
http://www.lifo.gr/now/culture
http://www.lifo.gr/now/sport
http://www.lifo.gr/now/people
http://www.lifo.gr/now/san_simera
http://www.lifo.gr/articles/culture_articles
http://www.lifo.gr/articles/cinema_articles
http://www.lifo.gr/articles/theater_articles
http://www.lifo.gr/articles/arts_articles
http://www.lifo.gr/articles/book_articles
http://www.lifo.gr/articles/music_articles
http://www.lifo.gr/articles/archaeology_articles
http://www.lifo.gr/articles/photography_articles
http://www.lifo.gr/articles/ideas_articles
http://www.lifo.gr/articles/anagnoseis_articles
http://www.lifo.gr/articles/life_articles
http://www.lifo.gr/articles/taste_articles
http://www.lifo.gr/articles/health-fitness_articles
http://www.lifo.gr/articles/travel_articles
http://www.lifo.gr/articles/shopping_articles
http://www.lifo.gr/articles/urban-life_articles
http://www.lifo.gr/articles/urban-art_articles
http://www.lifo.gr/articles/cities_articles
http://www.lifo.gr/articles/athens_articles
http://www.lifo.gr/articles/tech-science_articles
http://www.lifo.gr/articles/science_articles
http://www.lifo.gr/articles/technology_articles
http://www.lifo.gr/articles/design-style
http://www.lifo.gr/articles/fashion_articles
http://www.lifo.gr/articles/architecture_articles
http://www.lifo.gr/articles/graphic-arts_articles
http://www.lifo.gr/articles/design_articles
http://www.lifo.gr/articles/real-life
http://www.lifo.gr/articles/society_articles
http://www.lifo.gr/articles/greece_articles
http://www.lifo.gr/articles/world_articles
http://www.lifo.gr/articles/environment_articles
http://www.lifo.gr/articles/lgbt_articles
http://www.lifo.gr/viral
http://www.lifo.gr/viral/is_viral
http://www.lifo.gr/viral/animals
http://www.lifo.gr/viral/big_truths
http://www.lifo.gr/viral/tabloid
http://www.lifo.gr/videos
http://www.lifo.gr/videos/nowness
http://www.lifo.gr/videos/on_air
http://www.lifo.gr/videos/lifo_picks
http://www.lifo.gr/lightbox
http://www.lifo.gr/articles/blogs
http://www.lifo.gr/articles/mikropragmata
http://www.lifo.gr/articles/imerologio
http://www.lifo.gr/articles/almanac
http://www.lifo.gr/articles/crying
http://www.lifo.gr/articles/m_hulot
http://www.lifo.gr/articles/myshortcut
http://www.lifo.gr/articles/titivismata_blogs
http://www.lifo.gr/lifoland
http://www.lifo.gr/confessions
http://www.lifo.gr/dedications
http://www.lifo.gr/i_saw_you
http://www.lifo.gr/lifoland/starfax
http://www.lifo.gr/lifoland/ampa
http://www.lifo.gr/lifoland/naked-city
http://www.lifo.gr/lifoland/you-send-it
http://www.lifo.gr/lifoland/instalifo
http://www.lifo.gr/lifoland/lifopets
http://www.lifo.gr/lifoland/lifokitchen
http://www.lifo.gr/lifoland/epistoles
http://www.lifo.gr/guide
http://www.lifo.gr/guide/taste
http://www.lifo.gr/guide/cinema
http://www.lifo.gr/guide/theater
http://www.lifo.gr/guide/music
http://www.lifo.gr/guide/book
http://www.lifo.gr/guide/arts
http://www.lifo.gr/guide/night
http://www.lifo.gr/guide/agenda
http://www.lifo.gr/print
http://www.lifo.gr/print
http://www.lifo.gr/issues
http://www.lifo.gr
http://www.lifo.gr/infos/credits
http://www.lifo.gr/contacts
http://www.lifo.gr/authors
http://www.lifo.gr/infos/subscriptions
http://www.lifo.gr/infos/distribution
http://www.lifo.gr/infos/company_profile
http://www.lifo.gr/infos/terms
http://www.facebook.com/lifo.mag
http://twitter.com/lifomag
https://instagram.com/lifomag
http://www.verve.gr
http://www.lifo.gr/newsletter
http://www.lifo.gr/infos/cookies
javascript:void(0);
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BZoafSS3fVqnEOJLRWMzmj7AEsImAvwgAAAAQASDYz7IqOABYuIKLu7kBYK0CsgELd3d3LmxpZm8uZ3K6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQLaASpodHRwOi8vd3d3LmxpZm8uZ3IvbWFya2V0L21hcmtldG5ld3MvOTE3OTWYAvAuqQKGn9F4D4CyPsACAuACAOoCFS84MDcxOTQ0L05ld3NfMXgxX291dPgCgdIekAPIBpgDyAaoAwHIA5kE4AQB0gUFELDNpz6QBgGgBhTYBwHgBwo&num=0&cid=5GgcjQ&sig=AOD64_083yu0T-SGgb1_-9o8hg1txzKsdw&client=ca-pub-2973581711883501&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2520.152596LIFO.GR/B9543926.129605381%3Bdc_trk_aid%3D302505798%3Bdc_trk_cid%3D69459034%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BIDJBSi3fVpSaJ4LNWIbintgGwJnHuwgAAAAQASDYz7IqOABY8LyF1LMBYK0CsgELd3d3LmxpZm8uZ3K6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQLaASpodHRwOi8vd3d3LmxpZm8uZ3IvbWFya2V0L21hcmtldG5ld3MvOTE3OTWpAoaf0XgPgLI-wAIC4AIA6gIYLzgwNzE5NDQvTmV3c185NzB4OTBfdG9w-AKB0h6QA8gGmAPIBqgDAcgDmQTQBJBO4AQB0gUFEOi6kj6QBgGgBhTYBwHgBws&num=0&cid=5Gj1OZen_RSN0IHKtH9JqUCF&sig=AOD64_30Agr0RJA0LDWLzm7yb6-u2u1eFw&client=ca-pub-2973581711883501&adurl=http://www.ab.gr/click2shop/FRUIT-AND-VEGETABLES/c/001%3Famc_cid%3Dcpa_Awareness_NA_NA_NA_LIFO_NA_970X250_FRESKA
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BJOPNSy3fVveOMsu6WvXTpqgEkKrbsggAAAAQASDYz7IqOABY2Lru17cBYK0CsgELd3d3LmxpZm8uZ3K6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQLaASpodHRwOi8vd3d3LmxpZm8uZ3IvbWFya2V0L21hcmtldG5ld3MvOTE3OTWpAoaf0XgPgLI-wAIC4AIA6gIYLzgwNzE5NDQvTmV3c18zMDB4MjUwX3Iz-AKB0h6QA8gGmAPIBqgDAcgDmQTQBJBO4AQB0gUFEPjM2z2QBgGgBhTYBwHgBwo&num=0&cid=5GhqO7zgDQAG-8Ct8eYfqF7s&sig=AOD64_1hpkrSDsGyxsIvLzdOApbWuXBJ_Q&client=ca-pub-2973581711883501&adurl=http://www.lifo.gr/print/kripti


Market News /  Ελληνικό σαμπουάν με

βιολογικό εκχύλισμα ροδιού

Το Nature είναι ένα φυσικό προϊόν με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, για
τη γυναίκα και τον άνδρα

LIFOTEAM, 29.11.2018 | 13:53

 

Το φυσικό σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE 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 αλλά και

σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (Δίκτυο καταστημάτων MY MARKET,

Φαρμακεία κλπ).

 

Το φυσικό σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE,

διατίθεται από την εταιρεία Nature Hellas Care Products η οποία έχει

δημιουργήσει, σε συνεργασία με τα καλύτερα πιστοποιημένα

Ελληνικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων περιποίησης, τα πιο αγνά

Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης

σώματος, χρησιμοποιώντας βιολογικά & φυσικά εκχυλίσματα των πιο

δραστικών συστατικών της φύσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

            

Τ
ο 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.

Τ

            

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Market News/ Μια σταγόνα χαμόγελο

Όταν τα όνειρα των νέων γίνονται πραγματικότητα και μάλιστα για καλό σκοπό
#ADropOfSmile

2 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Market News/ Συνεργασία Nova και Praktiker

Η Nova, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχείρησης και στην εξυπηρέτηση
των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της

2 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Market News/ Αύξηση σε έσοδα και EBITDA για τη WIND

Οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου για το 2018 ανακοινώνει σήμερα η WIND Ελλάς

2 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Market News/ Black Friday με L' Artigiano για τους εργαζόμενους

του Public!

Μια ειδική ενέργεια της L’artigiano στους εργαζόμενους του Public με αφορμή το Black
Friday.

4 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Market News/ Ανάπτυξη και πιστοποίηση Ολοκληρωμένου

Συστήματος Διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου Ολυμπία Οδός

Η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας αποτελεί προτεραιότητα για
την Ολυμπία Οδός Α.Ε.

4 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Market News/ Τα Χριστούγεννα είναι πολλά περισσότερα από μια

γιορτή…

Eίναι η ευχή να βρεθούμε μαζί με τους αγαπημένους μας γύρω από ένα γιορτινό
τραπέζι.

5 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Market News/ Tα διαδικτυακά μαθήματα μόδας της Μαρίας

Διαμάντη

Μαθητές μόδας από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στην τρίτη
κατά σειρά έκθεση της Μαρίας Διαμάντη.

5 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Market News/ Νέοι καφέδες: Vegan και Lacto Free!

Ο Γρηγόρης σου φτιάχνει καθημερινά τη μέρα προσφέροντάς σου τον καφέ όπως εσύ
θες με νέες επιλογές σε vegan καφέ και καφέ χωρίς λακτόζη.

23 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Market News/ Η Avon παρουσιάζει την εκστρατεία

#EmbraceTheChange για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη

σεξιστική βία

Νέα έρευνα δείχνει ότι μόνο το 60% των γυναικών πιστεύει ότι οι καταγγελίες για
σεξουαλική κακοποίηση θα ληφθούν σοβαρά υπόψη

1 ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ

Market News/ 4 + 1 οφέλη της βιταμίνης C που δεν γνώριζες

Φρόντισε για την υγεία σου με απλούς και φυσικούς τρόπους

1 ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ

Market News/ Anytime Cyber week: Τώρα η προσφορά η

συνεχίζεται…

…Ασφάλισε το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου με έως 50% έκπτωση

2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ

Market News/ 1η Δεκεμβρίου 2018 «Σταματάμε τον Ιό»

Εκστρατεία ενημέρωσης για τον ιό HIV από την Gilead Sciences Ελλάς με την υποστήριξη
της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS

2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ

Market News/ Epson | Παρουσίασε πρωτοποριακές λύσεις που

φέρνουν την επανάσταση στην τεχνολογία εκτύπωσης

2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ

Market News/ H νέα μικρή σακούλα SANITAS Easy-Pack είναι

εδώ!

26.11.2018

Market News/ 20 Χρόνια Lidl κάθε μέρα αξίζει

Με πηγή έμπνευσης τα 20 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα, η Lidl Ελλάς
δημιουργεί μία επετειακή καμπάνια και μας ταξιδεύει από το 1999 έως το 2019, μία
χρονιά που επιβεβαιώνει πως εδώ και 20 χρόνια κάνει την κάθε μέρα να αξίζει

26.11.2018
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Ελλάδα/ Η Έλενα Ακρίτα
απάντησε στη μήνυση Σεφερλή
με παραδείγματα

THE LIFO TEAM | 22 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Συνεντεύξεις/ Η νέα ζωή του
Πύρρου Δήμα στην Αμερική

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ι. ΑΝΕΣΤΗ | 6 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Ελλάδα/ O Άνθιμος αμφισβητεί
πως υπάρχουν άλλοι πλανήτες
πέρα από τη Γη

THE LIFO TEAM | 23 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Διεθνή/ Μητέρα και η δέκα
μηνών κόρη της
κατασπαράχθηκαν από αρκούδα
γκρίζλι στον Καναδά

THE LIFO TEAM | 18 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ

Άνθρωποι/ Kρυμμένο μήνυμα
στα κόκκινα ανατριχιαστικά
Χριστουγεννιάτικα δέντρα της
Μελάνια; - Ψυχολόγοι
ερμηνεύουν

THE LIFO TEAM | 18 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ
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