
Nature Care Product
 

Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης
σώματος με βιολογικά εκχυλίσματα!

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 & 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 , 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.
 

Η γνώμη σας μετράει και μας βοηθάει να σας προσφέρουμε
καλύτερες συμβουλές στο μέλλον!

 

Τα αλλεργικά νοσήματα, παρότι είναι

γνωστά από παλιά, παρουσιάζουν

μεγάλη έξαρση τα τελευταία χρόνια.

Η CASTALIA γίνεται 20 Χρονώv και

Γιορτάζει με Έκπτωση 30% σε Όλα

τα Προϊόντα της

 

Η Lavipharm κυκλοφορεί στα

ελληνικά φαρμακεία μία σειρά

προϊόντων από εκχύλισμα

θυμαριού που βοηθούν στην

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων

του κοινού κρυολογήματος, τη

σειρά Thymo της Tilman.

 

Ποιά είναι τα αληθινά βιολογικά

προϊόντα και πώς θα μάθουμε στο

παιδί να τα προτιμά.

  

Προστατευθείτε από τον ήλιο με

HELIODERM και κερδίστε την

ενυδατική σας κρέμα SENSIAL

μόνο με 1€!Μόνο από την

CASTALIA.

AΠΟΣΤΟΛΗ

Προσφορές
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Εγγραφή Είσοδος

Αναζήτηση

Εγκυμοσύνη Μωρό Νήπιο Παιδί Γονείς Lifestyle Κοινότητα

>ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ >ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ >ΓΟΝΕΙΣ >ΜΑΜΑ >Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ NATURE CARE PRODUCT

Η ζωή της μαμάς

Προηγούμενο

Περίοδος μετά την
εγκυμοσύνη

Επόμενο άρθρο

Η μαμά δεν κάνει
ποτέ λάθος!

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΡΦΙΑ

www.enature.gr

Σχόλια

Πείτε μας την γνώμη σας!

Ανάρτηση

Τίτλος

Σχόλιο

Προηγούμενο

Περίοδος μετά την
εγκυμοσύνη

Επόμενο άρθρο

Η μαμά δεν κάνει
ποτέ λάθος!

Σχετικά άρθρα

Τάση για αλλεργίες

ΥΓΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η CASTALIA γιορτάζει

ΑΓΟΡΑ

Πονόλαιμος, βήχας,
βραχνάδα;

ΥΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οδηγός για τα βιολογικά
προϊόντα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΓΕΙΑ

Προσφορά από την
Castalia

ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Babyspacepedia
Συμβουλή του ειδικού

ανώνυμος

?????

Είχα περίοδο 5/1 στις
14/1 έκανα ελεύθερα
έρωτα με τον συζηγο κ
από τις 15 με 16 ήταν
οι γόνιμες μέρες. Τι
πιθανότητες έχω να
είμαι έγκυος? ????
Ευχαριστώ. Η
περίοδος μου διαρκεί
μια βδομάδα

Δημοσιεύτηκε στις

30/01/2016

ανώνυμος

Μπιπερό

Για πόσο παραμένουν
αποστειρωμένα τα
μπιμπερό του μωρού;

Δημοσιεύτηκε στις

02/11/2015

Δείτε περισσότερα

Ποια είναι η
ερώτησή σου;
Συμπλήρωσε τη φόρμα σου και
πάρε τη συμβουλή του ειδικού!

ΟΝΟΜΑ / ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ

EMAIL

(δεν θα δημοσιευθεί)

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΟΙΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΟΥ:

Δημόσιο

         

10ο χορευτικό GALA

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 
Αποκτήστε δώρα και εξατομικευμένες ενημερώσεις για την εγκυμοσύνη ή το
μωρό σας!  

ΕΓΓΡΑΦΗ

Καλωσήρθατε!

     Αναζήτηση

Εγκυμοσύνη

Η ζωή της εγκύου

Τοκετός

Πριν μείνω έγκυος

Εγκυμοσύνη ανά εβδομάδα

Μωρό

Οδηγός Ανάπτυξης Μωρό

Η ζωή με το μωρό

Νήπιο

Οδηγός Ανάπτυξης Νήπιο

Η ζωή με το νήπιο

Παιδί

Παιδί 4-6

Παιδί 7-12

Γονείς

Μαμά

Μπαμπάς

Κοινότητα

Babyspace Forum

Babyspace Room

Συνεργάτες

Σχετικά με μας

Επικοινωνία

Ποιοι είμαστε

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων

Πολιτική Διαχείρισης Cookies

FAQ

International

Cyprus

Arabia

English

French

Saudi Arabia

Turkey

Romania

Bulgaria
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Σε αυτόν τον ιστοχώρο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας.

Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.

 ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΩ
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Νature Care Products
 

Αφρόλουτρο & Σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα μελιού και ουδέτερο
Ph, για βρέφη και παιδιά!

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 , 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.

Το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού,
διατίθεται για λιανική πώληση σε συσκευασία των 250 ml μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος , 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!

Η γνώμη σας μετράει και μας βοηθάει να σας προσφέρουμε
καλύτερες συμβουλές στο μέλλον!

 

Ελληνικά φυσικά προϊόντα

φροντίδας μαλλιών & περιποίησης

σώματος με βιολογικά εκχυλίσματα!

Ιδανική φροντίδα αναδόμησης

μαλλιών μετά την καλοκαιρινή

ταλαιπωρία!

 

Σαμπουάν Αναδόμησης με Βρώμη

για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά

από τη weleda

 

Μειώνει την πιτυρίδα και ενισχύει

την υγεία του τριχωτού της κεφαλής

 

Το μπανάκι είναι μια ευχάριστη και

διασκεδαστική εμπειρία που όμως

χρειάζεται μεγάλη προσοχή!

AΠΟΣΤΟΛΗ

Προσφορές

Οι χορηγοί μας

Οι υποστηρικτές μας
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Μωρό Μήνες
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Νήπιο Μήνες

12-15 15-18 18-24 24-36

Παιδί Έτη
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Εγγραφή Είσοδος

Αναζήτηση

Εγκυμοσύνη Μωρό Νήπιο Παιδί Γονείς Lifestyle Κοινότητα

>ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ >ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ >ΜΩΡΟ >Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΟ ΜΩΡΟ ΝATURE CARE PRODUCTS

Η ζωή με το μωρό

Προηγούμενο

Ώρα για κουβέντα!

Επόμενο άρθρο

Μωρά με ... σούπερ
δυνάμεις

ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

14LikeLike

επιδερμίδας

www.enature.gr

Σχόλια

Πείτε μας την γνώμη σας!

Ανάρτηση

Τίτλος

Σχόλιο

Προηγούμενο

Ώρα για κουβέντα!

Επόμενο άρθρο

Μωρά με ... σούπερ
δυνάμεις

Σχετικά άρθρα

Nature Care Product

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΡΦΙΑ

Swiss Care HAIRGROW

ΑΓΟΡΑ

Σαμπουάν Αναδόμησης

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΡΦΙΑ

Σαμπουάν κατά της
πιτυρίδας

ΑΓΟΡΑ ΥΓΕΙΑ

Μπάνιο με ασφάλεια

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Babyspacepedia
Συμβουλή του ειδικού

ανώνυμος

Παρένθετη

Σκέφτομαι την
επιλογή της
παρένθετης
μητρότητας. Τι
προβλέπει ο νόμος;

Δημοσιεύτηκε στις

02/11/2015

ανώνυμος

Πρόβλημα υπνου

Εχω ενα κοριτσάκι 2
1/2 ετών και ενώ
μέχρι πριν λίγους
μήνες ήταν πολυ
εύκολη στον
ύπνο,κοιμόταν στη
κούνια μόνη της απο
μικρή εδώ και λίγο
καιρό λέει οτι
φοβάται,μας φωνάζει
συνέχεια να πάμε στο
δωμάτιο,θέλει να
καθόμαστε εκεί να τις
φέρνουμε παιχνιδια
και αν την
αγνοήσουμε κλαίει
σπαραχτικα.Μπορει
να τη βάζουμε στις
10.30 για ύπνο και με
όλα αυτά να κοιμάται
στις 12.30.

Δημοσιεύτηκε στις

15/01/2016

Δείτε περισσότερα

Ποια είναι η
ερώτησή σου;
Συμπλήρωσε τη φόρμα σου και
πάρε τη συμβουλή του ειδικού!

ΟΝΟΜΑ / ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ

EMAIL

(δεν θα δημοσιευθεί)

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΟΙΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΟΥ:

Δημόσιο

reCAPTCHA

Επιλέξτε όλες τις εικόνες
με ονόματα οδών.

Επαλήθευση

Θέλετε μια πιο εύκολη πρόκληση; Απόρρητο - Όροι

10ο χορευτικό GALA

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 
Αποκτήστε δώρα και εξατομικευμένες ενημερώσεις για την εγκυμοσύνη ή το
μωρό σας!  

ΕΓΓΡΑΦΗ

Καλωσήρθατε!

     Αναζήτηση

Εγκυμοσύνη

Η ζωή της εγκύου

Τοκετός

Πριν μείνω έγκυος

Εγκυμοσύνη ανά εβδομάδα

Μωρό

Οδηγός Ανάπτυξης Μωρό

Η ζωή με το μωρό

Νήπιο

Οδηγός Ανάπτυξης Νήπιο

Η ζωή με το νήπιο

Παιδί

Παιδί 4-6

Παιδί 7-12

Γονείς

Μαμά

Μπαμπάς

Κοινότητα

Babyspace Forum

Babyspace Room

Συνεργάτες

Σχετικά με μας

Επικοινωνία

Ποιοι είμαστε

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων

Πολιτική Διαχείρισης Cookies

FAQ

International

Cyprus

Arabia

English

French

Saudi Arabia

Turkey

Romania

Bulgaria

Web Design & Development Generation Y

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Σε αυτόν τον ιστοχώρο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας.

Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.

 ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΩ
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