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Το νέο Ελληνικό φυσικό σαμπουάν & αφρόλουτρο (2σε1) NATURE, με βιολογικό

εκχύλισμα μελιού, σε μεγαλύτερη, εύχρηστη και ανακυκλώσιμη συσκευασία των

520ml, έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει απαλά τα μαλλιά και το σώμα του μωρού( 6+

Μηνών) ή του παιδιού, χωρίς να ξηραίνει το ευαίσθητο δέρμα τους.

Η εξαιρετικά ήπια σύνθεση του νέου φυσικού σαμπουάν και αφρόλουτρου (2σε1)

NATURE, αποτελείται από πολύτιμα συστατικά βιολογικού εκχυλίσματος μελιού και

ελαιόλαδου τα οποία απομακρύνουν τους ρύπους, ενυδατώνουν και χαρίζουν

μοναδική απαλότητα.

Τα εκχυλίσματα φύλλων ελιάς που περιέχει, βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής

υγρασίας της επιδερμίδας ενώ τα εκχυλίσματα αμυγδάλου μαζί με τη πανθενόλη

αναπλάθουν, ηρεμούν και αφήνουν λείο το δέρμα του βρέφους (6+ Μηνών), του

νηπίου, του παιδιού αλλά και του εφήβου. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους

μαλλιών & δέρματος, έχει φιλικό για το δέρμα pH, περιέχει μόνο βιολογικά

εκχυλίσματα, δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα και είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση απ’

όλα τα μέλη της οικογένειας. Το νέο φυσικό σαμπουάν & αφρόλουτρο (2σε1)

NATURE, με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, χαρίζει ευκολοχτένιστα και λαμπερά μαλλιά

και απαλό δέρμα, κάνοντας το μπάνιο των παιδιών μία χαρούμενη και ευχάριστη

διαδικασία. Μετά το μπάνιο, ενδύκνειται η συνδυαστική χρήση του επίσης νέου

γαλακτώματος σώματος με βιολογικό εκχύλισμα μελιού NATURE, το οποίο

προσφέρει επιπλέον ενυδάτωση και ανακούφιση της επιδερμίδας.

Το νέο φυσικό σαμπουάν & αφρόλουτρο (2σε1) NATURE, με βιολογικό εκχύλισμα

μελιού, για βρέφη (6+ Μηνών) & παιδιά παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται μέσω

του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.enature.gr καθώς και σε

καταστήματα των δικτύων μεγάλων αλυσίδων Super Market.
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