
Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2016

Αναρτήθηκε από beauty-lives-forever στις 9:30 π.μ. 

Nature Care Products

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

Νέα ελληνικά προϊόντα φροντίδας προσώπου & σώματος, έχουν κάνει την εμφάνιση τους
στην ελληνική αγορά. Απαλλαγμένα πλήρως από επιβλαβή συστατικά περιποιούνται την

επιδερμίδα μας με τον πιο φυσικό τρόπο.
Μια επιλογή που θεωρώ ότι όλοι αξίζει να δοκιμάσουμε ή αν προσφέρουμε σε όσους

αγαπάμε. 

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

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

T: +30 213 0351222‐3, E: info@enature.gr

http://enature.gr/

https://www.facebook.com/enature.gr/ 

https://twitter.com/?lang=el

https://www.instagram.com/enature.gr/

https://gr.pinterest.com/enature_gr/ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΣΕΛΊΔΑΣ
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Αποστολή

CONTACT ME

Ανακαλύψτε τη δύναμη των
αντιοξειδωτικών
..με τη νέα σειρά PowerBerry
της Neal’s Yard Remedies
Με σούπερ αντιοξειδωτικά

acai berry , goji berry και μύρτιλλο...

Σετ Βασιλικής Τροφής
Αρχαίες Αγωγές Προσώπου
Εντατικές αγωγές για κάθε
τύπο επιδερμίδας,
βασισμένες σε αρχαίες

ελληνικές συνταγές βοτανοθεραπείας.
Απο...

Monsoon Children: H νέα
πολύχρωμη παιδική
συλλογή ρούχων &
αξεσουάρ
Οι μικρές fashionistas και οι

μικροί φίλοι ετοιμάζονται να κάνουν την
πιο πολύχρωμη δήλωση μόδας για τη
σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2014 με τ...

Adidas Springblade
Η adidas προσφέρει
εκρηκτική ενέργεια με το
#Springblade.

STR8 forward: η νέα εποχή
των αρωμάτων STR8 είναι
εδώ!
Το   STR 8 , το πιο
αγαπημένο ανδρικό άρωμα,

εξελίσσεται και παρουσιάζει τη νέα του
εποχή μαζί με δυναμικές εκπλήξεις. Η
κορυφαί...

Bershka & Reebok:
Παρουσιάζουν το νέο
μοντέλο αθλητικών
υποδημάτων Geometrics
City Maps και γεωμετρικά

σχέδια σε μαύρο και άσπρο αποτελούν
την έμπνευση για το δεύτερο μοντέλο
αθλητικών υποδημάτ...

Μόδα, νέα ταλέντα, διεθνείς
και λαμπεροί καλεσμένοι
πρωταγωνίστησαν στη 18η
Athens Xclusive Designers
Week

41 σχεδιαστές και fashion brands από την
Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν τις
νέες τάσεις της μόδας Με εντυπωσιακές
συλλογές, διεθνεί...

LeviniaK: Μεταξύ γυναικών
 ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΛΕΙΔΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΡΥΩΝΗ, ΦΟΥΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΜΑ

ΑΓΑΠΗΝΟΥ-ΣΙΜΩ...

Nature Care Products
Ε λληνικά φυσικά προϊόντα
φροντίδας μαλλιών &
περιποίησης σώματος με
βιολογικά εκχυλίσματα! Νέα

ελληνικά προϊόντα φροντίδας προσώ...

Η ευελιξία και η ελαστικότητα
χαρακτηρίζουν το Move
Η Bershka παρουσιάζει το
Move ,  το τρίτο μοντέλο σε
συνεργασία με τη Reebook

Το   Move   είναι το τρίτο μοντέλο της
συνεργασίας μ...

ΔΗΜΟΦΙΛΕΊΣ ΑΝΑΡΤΉΣΕΙΣ
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▼  2016 (7)

►  Φεβρουαρίου (1)

▼  Ιανουαρίου (6)

Νέα προϊόντα για ένα ολοκληρώμενο
λουκ!

Έρωτας για τη Stradivarius

Massimo Dutti: Άνοιξη - Καλοκαίρι
2016

Η ευελιξία και η ελαστικότητα
χαρακτηρίζουν το Mov...

Happy Valentine´s Day

Nature Care Products

►  2015 (139)

►  2014 (256)

►  2013 (405)

►  2012 (13)

ΑΡΧΕΙΟΘΉΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΊΟΥ

METEO.GR | WEATHER FORECASTS OVER
GREECE AND EUROPE

Μόδα (219)

Νέα (453)

Ομορφιά (174)

Παιδί (21)

Σπίτι (10)

ΕΤΙΚΈΤΕΣ

beauty-lives-
forever

Προβολή πλήρους
προφίλ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

SASSY DOTS
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Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

ΤΕΤΆΡΤΗ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2016

Αναρτήθηκε από beauty-lives-forever στις 9:36 π.μ. 

Ετικέτες Ομορφιά

Απαλότητα χωρίς λιπαρότητα από το λάδι σώματος Nature

Δοκιμάσαμε το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και

ενθουσιαστήκαμε! Που το ανακαλύψαμε; Στο enature.gr

Το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, έχει τέλεια μυρωδιά και super

ενυδατικά συστατικά!

Αναζωογονεί και χαρίζει απαλή, λαμπερή επιδερμίδα ενώ το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού

εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν γήρανση του δέρματος σου!

Παράλληλα, ενυδατώνει καταπληκτικά την επιδερμίδα σου, χάρη  στα έλαια από

κουκούτσια βερίκοκου, πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, που έχουν ενυδατικές και

αναζωογονητικές ιδιότητες.To Ξηρό λάδι Nature με αρώματα ροδιού και μανόλιας σου φτιάχνει

την διάθεση, δεν αφήνει λιπαρότητα και προσφέρει βαθιά θρέψη σε όλους τους τύπους

δέρματος.Το ανακαλύψαμε στο αγαπημένο μας www.enature.gr σε συσκευασία των 250 ml και

το λατρέψαμε! Εσυ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΣΕΛΊΔΑΣ

Όνομα 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο * 

Μήνυμα * 

Αποστολή

CONTACT ME

Ανακαλύψτε τη δύναμη των
αντιοξειδωτικών
..με τη νέα σειρά PowerBerry
της Neal’s Yard Remedies
Με σούπερ αντιοξειδωτικά

acai berry , goji berry και μύρτιλλο...

Σετ Βασιλικής Τροφής
Αρχαίες Αγωγές Προσώπου
Εντατικές αγωγές για κάθε
τύπο επιδερμίδας,
βασισμένες σε αρχαίες

ελληνικές συνταγές βοτανοθεραπείας.
Απο...

Νέα προϊόντα για ένα
ολοκληρώμενο λουκ!
Oι νέες κυκλοφορίες
περιλαµβάνουν τρία
µοναδικά προϊόντα

ARTISTRY EXACT FIT™ και τα µολύβια
χειλιών Automatic Lipliner Pencil ως µια
σηµα...

Monsoon Children: H νέα
πολύχρωμη παιδική
συλλογή ρούχων &
αξεσουάρ
Οι μικρές fashionistas και οι

μικροί φίλοι ετοιμάζονται να κάνουν την
πιο πολύχρωμη δήλωση μόδας για τη
σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2014 με τ...

Adidas Springblade
Η adidas προσφέρει
εκρηκτική ενέργεια με το
#Springblade.

STR8 forward: η νέα εποχή
των αρωμάτων STR8 είναι
εδώ!
Το   STR 8 , το πιο
αγαπημένο ανδρικό άρωμα,

εξελίσσεται και παρουσιάζει τη νέα του
εποχή μαζί με δυναμικές εκπλήξεις. Η
κορυφαί...

Massimo Dutti : Η συλλογή
“The new York City”
Φθινόπωρο Χειμώνας 2015/
2016
Εκλεκτική, ανέμελη και

αυθεντική, τρεις λέξεις που ορίζουν τέλεια
την πόλη της Νέας Υόρκης και οτιδήποτε
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την...

Η ευελιξία και η ελαστικότητα
χαρακτηρίζουν το Move
Η Bershka παρουσιάζει το
Move ,  το τρίτο μοντέλο σε
συνεργασία με τη Reebook

Το   Move   είναι το τρίτο μοντέλο της
συνεργασίας μ...

To ΤΗE APIVITA
EXPERIENCE STORE στο
Κολωνάκι, μυεί τους
Αθηναίους στην ολιστική
εμπειρία της APIVITA

Η APIVITA εγκαινίασε την Τετάρτη 4
Δεκεμβρίου, το νέο της κατάστημα, ΤΗE
APIVITA EXPERIENCE STORE,
παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή εμπειρία
...

Απαλότητα χωρίς λιπαρότητα
από το λάδι σώματος Nature
Δοκιμάσαμε τ ο λάδι
σώματος Nature με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού  

και ενθουσιαστήκαμε!   Που το
ανακαλύψαμε; Στο   enature . gr Τ ο...

ΔΗΜΟΦΙΛΕΊΣ ΑΝΑΡΤΉΣΕΙΣ
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▼  2016 (10)
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Απαλότητα χωρίς λιπαρότητα από το
λάδι σώματος Nat...

Nature Care Products: Σαμπουάν με
βιολογικό εκχυλί...

Bershka: Spring-Summer Campaign
2016

Dinner in The Sky
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Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 4 ΜΑΡΤΊΟΥ 2016

Αναρτήθηκε από beauty-lives-forever στις 4:36 μ.μ. 

Ετικέτες Νέα

enature.gr: Το αγαπημένο μας e-shop

Υποδέχεται τον Μάρτιο όπως ταιριάζει στον πρώτο μήνα της άνοιξης, και σας προσφέρει 35% ΕΚΠΤΩΣΗ σε 

ΟΛΑ τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος, Nature Care Products ! 

Νοιώστε το απαλό άγγιγμα των βιολογικών εκχυλισμάτων από ρόδι και μέλι στο σώμα σας, χαλαρώστε και 

αποκτήστε πραγματικά...ανοιξιάτικη διάθεση!

Επισκεφτείτε τώρα το www.enature.gr και επωφεληθείτε από τον μήνα των ανοιξιάτικων...εκπτώσεων! 

[tip: για αγορές άνω των 50 €, τα μεταφορικά ΔΩΡΕΑΝ].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΣΕΛΊΔΑΣ

Όνομα 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο * 

Μήνυμα * 

Αποστολή

CONTACT ME

Ανακαλύψτε τη δύναμη των
αντιοξειδωτικών
..με τη νέα σειρά PowerBerry
της Neal’s Yard Remedies
Με σούπερ αντιοξειδωτικά

acai berry , goji berry και μύρτιλλο...

Σετ Βασιλικής Τροφής
Αρχαίες Αγωγές Προσώπου
Εντατικές αγωγές για κάθε
τύπο επιδερμίδας,
βασισμένες σε αρχαίες

ελληνικές συνταγές βοτανοθεραπείας.
Απο...

Νέα προϊόντα για ένα
ολοκληρώμενο λουκ!
Oι νέες κυκλοφορίες
περιλαµβάνουν τρία
µοναδικά προϊόντα

ARTISTRY EXACT FIT™ και τα µολύβια
χειλιών Automatic Lipliner Pencil ως µια
σηµα...

Monsoon Children: H νέα
πολύχρωμη παιδική
συλλογή ρούχων &
αξεσουάρ
Οι μικρές fashionistas και οι

μικροί φίλοι ετοιμάζονται να κάνουν την
πιο πολύχρωμη δήλωση μόδας για τη
σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2014 με τ...

Massimo Dutti : Η συλλογή
“The new York City”
Φθινόπωρο Χειμώνας 2015/
2016
Εκλεκτική, ανέμελη και

αυθεντική, τρεις λέξεις που ορίζουν τέλεια
την πόλη της Νέας Υόρκης και οτιδήποτε
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την...

Απαλότητα χωρίς λιπαρότητα
από το λάδι σώματος Nature
Δοκιμάσαμε τ ο λάδι
σώματος Nature με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού  

και ενθουσιαστήκαμε!   Που το
ανακαλύψαμε; Στο   enature . gr Τ ο...

To ΤΗE APIVITA
EXPERIENCE STORE στο
Κολωνάκι, μυεί τους
Αθηναίους στην ολιστική
εμπειρία της APIVITA

Η APIVITA εγκαινίασε την Τετάρτη 4
Δεκεμβρίου, το νέο της κατάστημα, ΤΗE
APIVITA EXPERIENCE STORE,
παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή εμπειρία
...

enature.gr: Το αγαπημένο
μας e-shop
Υποδέχεται τον Μάρτιο
όπως ταιριάζει στον πρώτο
μήνα της άνοιξης, και σας

προσφέρει 35% ΕΚΠΤΩΣΗ σε ΟΛΑ τα
φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλ...

Δώσε στυλ και χρώμα στο
καλοκαίρι, φορώντας
Havaianas κάθε μέρα, όλη
μέρα
Οι σαγιονάρες Havaianas

προσφέρουν αμέτρητες επιλογές και
πρωτότυπα σχέδια και χρώματα και αυτό
το καλοκαίρι! Οι Ha...

Monsoon: Φθινόπωρο-
Χειμώνας 2015
  Η νέα καμπάνια MONSOON
για τη σεζόν Φθινόπωρο-
Χειμώνας 2015 έχει αντλήσει

την έμπνευσή της από εξωτικούς
προορισμούς και μαγευτικές ισ...
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Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

ΚΥΡΙΑΚΉ, 19 ΙΟΥΝΊΟΥ 2016

Αναρτήθηκε από beauty-lives-forever στις 6:00 π.μ. 

Ετικέτες Ομορφιά

Το πιο φρουτενιο αφρόλουτρο που θα λατρέψετε!

Nature Care Products: Αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και ουδέτερο Ph, για
όλους τους τύπους δέρματος
Το 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.

Χρήση: Απλώστε μικρή ποσότητα από το αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
και ξεβγάλτε με άφθονο νερό.

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

www.facebook.com
twitter.com
www.instagram.com
pinterest.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΣΕΛΊΔΑΣ

Όνομα 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο * 

Μήνυμα * 

Αποστολή

CONTACT ME

Monsoon Children: H νέα
πολύχρωμη παιδική
συλλογή ρούχων &
αξεσουάρ
Οι μικρές fashionistas και οι

μικροί φίλοι ετοιμάζονται να κάνουν την
πιο πολύχρωμη δήλωση μόδας για τη
σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2014 με τ...

Bershka: Η νέα κολεξιόν
μαγιό
                       Η Bershka
παρουσιάζει την κολεξιόν
μαγιό για δεύτερη

συνεχόμενη χρονιά. Η μεγάλη επιτυχί...

H νέα συλλογή μαγιό MED
Η Υβόννη Μπόσνιακ
φωτογραφίζεται για την
υπέροχη συλλογή
εσωρούχων και μαγιο της

MED κα...

To ΤΗE APIVITA
EXPERIENCE STORE στο
Κολωνάκι, μυεί τους
Αθηναίους στην ολιστική
εμπειρία της APIVITA

Η APIVITA εγκαινίασε την Τετάρτη 4
Δεκεμβρίου, το νέο της κατάστημα, ΤΗE
APIVITA EXPERIENCE STORE,
παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή εμπειρία
...

ΣΙΓΟΥΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-
ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ
Αστείρευτη πηγή ενέργειας
και ζωής, ο ήλιος συνδέεται
με την πιο ξέγνοιαστη και

ευχάριστη εποχή του χρόνου, το
καλοκαίρι. Γνωστή είναι επίση...

Δώσε λάμψη και στυλ στο
καλοκαίρι με τα μαγιό της Cia
Maritima!
Η Cia Maritima προσφέρει
premium συλλογές μαγιό για

γυναίκες που αγαπούν το στυλ και την
ποιότητα. Ιδρύθηκε το 1990 σ...

LeviniaK: Μεταξύ γυναικών
 ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΛΕΙΔΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΡΥΩΝΗ, ΦΟΥΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΜΑ

ΑΓΑΠΗΝΟΥ-ΣΙΜΩ...

Monsoon: Φθινόπωρο-
Χειμώνας 2015
  Η νέα καμπάνια MONSOON
για τη σεζόν Φθινόπωρο-
Χειμώνας 2015 έχει αντλήσει

την έμπνευσή της από εξωτικούς
προορισμούς και μαγευτικές ισ...

Το πιο φρουτενιο
αφρόλουτρο που θα
λατρέψετε!
Nature Care Products:
Αφρόλουτρο με βιολογικό

εκχύλισμα ροδιού και ουδέτερο Ph, για
όλους τους τύπους δέρματος

Το κιμονό: Ένα must-have
από τη Bershka για αυτό το
μήνα
  “ Must Have It !”, η
παγκόσμια καμπάνια της

Bershka για την τελευταία εβδομάδα του
Μαρτίου.
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