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Ένα ακόμη Ελληνικό και φυσικό προϊόν, ένα σαπούνι, προστέθηκε τον τελευταίο καιρό στην

καθημερινότητα μου.Ξέρετε ότι χρησιμοποιώ και μου μου αρέσει ιδιαίτερα, δεν χάνω την

ευκαιρία να το μοιραστώ μαζί σας. 

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

καλλυντικό σαπούνι με ήπια απολεπιστική δράση που διεγείρει την 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, 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 Ελλάδα

και διατίθεται σε συσκευασίες 100gr μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop)

www.enature.gr αλλά και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης, (δίκτυο καταστημάτων MY

MARKET,SPAR, βιολογικά καταστήματα, 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). 

Nature Hellas Care Products

Ελληνικό, καλλυντικό φυσικό-φυτικό σαπούνι

ελαιόλαδου με φύκια Nature για απολέπιση
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Είμαι η Μary και σας
καλωσορίζω στο
BEAUTY DAYS
BLOG.Εδώ θα μιλάμε
καθημερινά για
βιβλία αλλά και με
τους συγγραφείς

τους,θα μοιραζόμαστε μυστικά ομορφιάς
και μόδας,θα ταξιδεύουμε σε κόσμους
μαγικούς από το γραφείο μας και τον
καναπέ μας μέχρι την άκρη της γης και
θ'αλλάζουμε συνταγές για τα καλύτερα
φαγητά και ποτά του πλανήτη μας. Μαζί
θα προσπαθούμε να κάνουμε την μέρα μας
και την ζωή μας πιο BEAUTY!!! BEAUTY
DAYS BLOG by Mary ,λοιπόν !!! click here →
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Φθινοπώριασε και η επιδερμίδα μας θέλει την κατάλληλη περιποίηση, μετά από το καλοκαίρι

άλλα και προετοιμασία για να υποδεχτεί τον Χειμώνα. 

Επειδή πάντα ψάχνω και βρίσκω για να χρησιμοποιώ φυσικά προϊόντα για το σώμα μου και

την επιδερμίδα μου, η τελευταία μου ανακάλυψη είναι το ξηρό λάδι σώματος με βιολογικό

εκχύλισμα ροδιού για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα. Σε επόμενη ανάρτησή μου θα σας

συστήσω και άλλα προϊόντα με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού που χρησιμοποιώ, σαμπουάν,

μαλακτική κρέμα, αφρόλουτρο κ.α. και είμαι πολύ ικανοποιημένη από την χρήση τους

αλλά και πολύ περήφανη γιατί είναι Ελληνικά.

Το Ελληνικό φυσικό, ξηρό λάδι σώματος με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE, για τη

γυναίκα & τον άνδρα, βοηθάει στην αναγέννηση του δέρματος & στην επαναφορά της

χαμένης ζωτικότητάς του ενώ ενυδατώνει, συσφίγγει & 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 & χαρίζουν λάμψη στην επιδερμίδα. Η

περιποίηση ολοκληρώνεται με τα αρώματα ροδιού και μανόλιας που χαλαρώνουν και

ηρεμούν σώμα και πνεύμα.

Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση από τη σύγχρονη οικογένεια αφού δεν αφήνει λεκέδες,

απορροφάται εύκολα, δεν περιέχει parabens & χρωστικές ουσίες και είναι κατάλληλο για

όλους τους τύπους δέρματος.

Το φυσικό, ξηρό λάδι σώματος 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,SPAR, βιολογικά καταστήματα, Φαρμακεία κλπ).

Το φυσικό, ξηρό λάδι σώματος 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. 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). 

Nature Hellas Care Products

Ελληνικό, φυσικό, ξηρό λάδι σώματος με

βιολογικό εκχύλισμα ροδιού Nature, για την

γυναίκα και τον άνδρα.

Tags  # beauty  # bEAUTY-FASHION           

Προσθήκη σχολίου

θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλιά σας!

1 ΣΧΌΛΙΟ: 

GREEK WOMAN KNOW! 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019 - 12:54 Μ.Μ.

Υπεροχα προιοντα τα αγορασα στο Spar Mazi Market και είναι σε πολυ καλές τιμές τα
προτείνω!!!
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Είμαι η Μary και σας
καλωσορίζω στο
BEAUTY DAYS
BLOG.Εδώ θα μιλάμε
καθημερινά για
βιβλία αλλά και με
τους συγγραφείς

τους,θα μοιραζόμαστε μυστικά ομορφιάς
και μόδας,θα ταξιδεύουμε σε κόσμους
μαγικούς από το γραφείο μας και τον
καναπέ μας μέχρι την άκρη της γης και
θ'αλλάζουμε συνταγές για τα καλύτερα
φαγητά και ποτά του πλανήτη μας. Μαζί
θα προσπαθούμε να κάνουμε την μέρα μας
και την ζωή μας πιο BEAUTY!!! BEAUTY
DAYS BLOG by Mary ,λοιπόν !!! click here →
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To Φθινόπωρο η φύση μας προσφέρει απλόχερα υπέροχα χρώματα αλλά και πολλά

προϊόντα. Ανάμεσά τους το ρόδι, με τις ευεργετικές ιδιότητες του που όλοι γνωρίζουμε. Το

έχω εντάξει εδώ και χρόνια στην καθημερινή μου διατροφή (χυμός,μαρμελάδα) όλο τον χρόνο

αλλά και στην φθινοπωρινή διακόσμηση του σπιτιού μου, είναι ένα φρούτο που αγαπώ

ιδιαίτερα από μικρό παιδί. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν είδα στο σούπερ μάρκετ προϊόντα για τα μαλλιά βασισμένα στο

ρόδι ότι δεν αντιστάθηκα να τα αγοράσω και να τα δοκιμάσω και γιατί όχι να τα συστήσω και σ

εσάς. 

Αγόρασα λοιπόν ένα φυσικό σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού Nature και μια

φυσική μαλακτική κρέμα μαλλιών με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού Nature σε

συσκευασίες των 250ml και πολύ οικονομικές τιμές. Εδώ θα διευκρινίσω ότι πρόκειται για 2

Ελληνικά, φυσικά προϊόντα για γυναίκες και άνδρες.

Η πρώτη εντύπωση από την χρήση του σαμπουάν ξεκινάει με το που ανοίγεις το μπουκάλι,

ένα υπέροχο άρωμα από εκχύλισμα ροδιού ξεχειλίζει στο χώρο και αυτόματα σκέφτεσαι "μη

το πιεις, μ αυτό θα λουστείς ".

Μια μικρή ποσότητα από το φυσικό σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE

είναι αρκετή, την εφαρμόζεται σε βρεγμένα μαλλιά και κάνετε ελαφρύ μασάζ, ξεβγάζεται και

επαναλαμβάνεται και δεύτερη φορά, 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.

Η φυσική μαλακτική κρέμα μαλλιών με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE

απλώνεται στα βρεγμένα μαλλιά για λίγα λεπτά, κάνετε ελαφρύ μασάζ και ξεπλένεται, 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 το

δέρμα του κεφαλιού, ενισχύουν τη φυσική ανάπτυξη τους, προσφέρουν ενυδάτωση,

ελαστικότητα και λάμψη. 

Η φυσική μαλακτική κρέμα μαλλιών με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE, είναι ιδανική για

συχνή χρήση από τη σύγχρονη οικογένεια αφού έχει φιλικό για το δέρμα pH, δεν περιέχει

parabens & χρωστικές ουσίες και είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους μαλλιών.

Με την τακτική χρήση και των 2 προϊόντων θα δείτε και εσείς  τα μαλλιά σας να

μεταμορφώνονται, έτσι σας  προτείνω και τα δυο

προϊόντα ανεπιφύλακτα γιατί ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μου και φυσικά  θα τα

αγοράσω ξανά .

Το φυσικό σαμπουάν και η  φυσική μαλακτική κρέμα μαλλιών με βιολογικό

εκχύλισμα ροδιού NATURE, παράγονται στην Ελλάδα και διατίθεται σε

συσκευασίες 250ml και 50ml (για ξενοδοχειακή χρήση) μέσω του ηλεκτρονικού

καταστήματος (eshop) www.enature.gr αλλά και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης

(Δίκτυο καταστημάτων MY MARKET,SPAR,METRO Cash & Carry, Φαρμακεία κλπ) σε

πολύ οικονομικές τιμές.

φυσικά #βιολογικά #καλλυντικά

reviews
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Είμαι η Μary και σας
καλωσορίζω στο
BEAUTY DAYS
BLOG.Εδώ θα μιλάμε
καθημερινά για
βιβλία αλλά και με
τους συγγραφείς

τους,θα μοιραζόμαστε μυστικά ομορφιάς
και μόδας,θα ταξιδεύουμε σε κόσμους
μαγικούς από το γραφείο μας και τον
καναπέ μας μέχρι την άκρη της γης και
θ'αλλάζουμε συνταγές για τα καλύτερα
φαγητά και ποτά του πλανήτη μας. Μαζί
θα προσπαθούμε να κάνουμε την μέρα μας
και την ζωή μας πιο BEAUTY!!! BEAUTY
DAYS BLOG by Mary ,λοιπόν !!! click here →
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