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Market News

Nature Care Products: Pomegranate body oil
25/04/2016

Nature Care Products: Λάδι σώματος με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού, για όλους τους τύπους δέρματος.
Το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού,
που είναι ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος,
βοηθάει στην αναγέννηση του δέρματος και στην
επαναφορά της χαμένης ζωτικότητάς του, ενώ
ενυδατώνει, συσφίγγει και συμβάλει στην καλή υγεία της
επιδερμίδας. Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν
γήρανση του δέρματος, ενώ τα έλαια από κουκούτσια
βερίκοκου, πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα,
έχουν ενυδατικές και αναζωογονητικές ιδιότητες. Τα έλαια
των κουκουτσιών σταφυλιού συσφίγγουν και χαρίζουν
λάμψη στην επιδερμίδα. Η περιποίηση ολοκληρώνεται με
τα αρώματα ροδιού και μανόλιας, που χαλαρώνουν και
ηρεμούν σώμα και πνεύμα.
Χρήση: Εφαρμόστε καθημερινά το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, κάνοντας μασάζ για μερικά
λεπτά. Απορροφάται άμεσα. Είναι ιδανικό και για χαλαρωτικό μασάζ.
Το λάδι σώματος 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)
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Nature Care Products: Γαλάκτωμα σώματος
με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, για βρέφη
(+6μηνών) & παιδιά.
26/06/2016

Nature Care Products: Γαλάκτωμα
σώματος με βιολογικό εκχύλισμα μελιού,
για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά.

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.
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.
Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, 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 βρέφη (+6μηνών) & παιδιά]
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Nature Care Products: Μαλακτική κρέμα
μαλλιών με βιολογικό εκχυλίσμα ροδιού

19/09/2016

Nature Care Products: Μαλακτική κρέμα
μαλλιών με βιολογικό εκχυλίσμα ροδιού,
για όλους τους τύπους μαλλιών!

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
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Ελληνικό, καλλυντικό φυσικό-φυτικό
σαπούνι ελαιόλαδου με ΦΥΚΙΑ Nature

Οι πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις
ψυχαγωγίας, πολιτισμού και διασκέδασης
στην πόλη
Εγγραφή στο Newsletter

14/10/2018

Το Ελληνικό, καλλυντικό φυσικό-φυτικό
σαπούνι ελαιόλαδου με φύκια NATURE

Θέματα
Πιο δημοφιλή

Τελευταία σχόλια

είναι ένα καλλυντικό σαπούνι με ήπια
απολεπιστική δράση που διεγείρει την

Κριτική: Το Σπίτι που
Έχτισε ο Τζακ

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,

Χαρτογραφούμε την
φετινή θεατρική σεζόν και
σας παρουσιάζουμε τις
κυριότερες τάσεις
Κριτική: Colette

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

Οι πρεμιέρες που
ξεχωρίζουμε αυτήν την
εβδομάδα

Ελλάδα και διατίθεται σε συσκευασίες 100gr μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
(eshop) www.enature.gr αλλά και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (Δίκτυο καταστημάτων

Κριτική: Με Διαβατήριο τη
Γοητεία

MY MARKET, Φαρμακεία κλπ).

Το καλλυντικό φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με φύκια 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. Τα συστατικά των φυσικών προϊόντων περιποίησης 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).
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