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Nature Care Products: Σαμπουάν με βιολογικό εκχυλίσμα ροδιού και ουδέτερο Ph, για όλους τους τύπους μαλλιών!

Nature Care Products: Σαμπουάν με βιολογικό
εκχυλίσμα ροδιού και ουδέτερο Ph, για όλους
τους τύπους μαλλιών!

CONNECT & FOLLOW

Μπορώ Άννα Δρούζα
34.339 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα!

Κοινοποιήστε

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό για όλους τους τύπους
μαλλιών της γυναίκας αλλά και του άνδρα, καθαρίζει σε βάθος και συμβάλει στην προστασία της
φωτεινότητας των μαλλιών, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και
αντιοξειδωτικά. Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού προστατεύει τα μαλλιά από τις βλαβερές
ελεύθερες ρίζες, ενώ ενυδατώνει και επαναφέρει την λάμψη στα ταλαιπωρημένα μαλλιά. Τα
βιολογικά εκχυλίσματα χαμομηλιού και αμαμέλιδας ηρεμούν το δέρμα του κεφαλιού, χάρη στις
καταπραϋντικές ιδιότητές τους, ενώ το βιολογικό εκχύλισμα της καλέντουλας αποκαθιστά την
ελαστικότητα τους.
Χρήση: Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και
στη συνέχεια, αφού κάνετε απαλό μασάζ, ξεβγάλτε με άφθονο νερό.
Το σαμπουάν 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 και τον άνδρα)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:28 Η «Αγορά» που κυκλοφορεί το Σάββατο
13/2/2016
Μοιράσου το! :

Μου αρέσει!

34 χιλ.

Tweet

0

17:06 ΕΕ: Διορία τριών μηνών στην Ελλάδα
για έλεγχο των συνόρων, αλλιώς εκτός
Σένγκεν για δύο χρόνια

Διαβάστε επίσης

17:00 Ο Γερμανός διοικητής και τα πλοία της
ΝΑΤΟϊκής αρμάδας που θα περιπολούν στο
Αιγαίο [εικόνες]
15:32 Πώς η γιορτή του Βαλεντίνου μπορεί
να μας... πληγώσει
15:28 Τους κάνουν κακό! Φράσεις που δεν
πρέπει να λέτε στα παιδιά

Χτίσε τη δική σου
πόλη!

Κερδίστε το πιο
καινούριο iPhone

Ikariam

Iphone6

Βάλε τους εργάτες
σου να χτίσουν την
καλύτερη
πρωτεύουσα!

15:02 11 μυστικά για να γίνετε καλύτερος
μπαμπάς

Το πιο καινούριο
iPhone, στα χέρια
σας

14:56 Η στάση γέφυρα στο σεξ: Πώς το πέος
μπαίνει βαθιά στη γυναίκα!

Iphone6

Ikariam

14:49 Δες όμορφες ιδέες για τι δώρο να
πάρεις στο κορίτσι σου του Αγίου
Βαλεντίνου!

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα καλύτερα ξηρά
σαμπουάν της
αγοράς

Τα καλύτερα Bob
κουρέματα για
όλους τους τύπους
μαλλιών

8 τροφές που
μπορείτε να βάλετε
στα μαλλιά σας

Τα 10 καλύτερα
σαμπουάν για την
αναδόμηση των
ξερών μαλλιών

5 απαραίτητες
μάσκες μαλλιών !

Tips για να μην
λαδώνουν τα
μαλλιά!

Γίνε πιο όμορφη με
6 φθηνά προϊόντα!

Οι πιο οικονομικές
βαφές μαλλιών;

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Όνομα και επώνυμο
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Το μήνυμα σας εδώ

Πληκτρολογήστε το κείμενο

Αποστολή

Καθαρισμός

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

Facebook Comments Plugin

SITEMAP
Βoro Teens

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Απλή λύση στην παιδική παχυσαρκία:
Περισσότερο νερό στο μεσημεριανό

Ψυχολογία
Σεξ/Σχέσεις
Υγεία
Μόδα & Ομορφιά
Διατροφή
Θεάματα
News
Αστρολογία
Διακόσμηση

Τα χαρακτηριστικά του υπερβολικά
ζηλιάρη άνδρα
Όταν η γυναίκα κάνει σχέση με πολύ
μικρότερο άνδρα
Πάρε ιδέες για το μακιγιάζ της
βραδινής σου εξόδου για του Αγίου
Βαλεντίνου. (Video)
Χωρίζουμε: Πώς θα μιλήσεις στα παιδιά
για το διαζύγιο
Οταν η Μέρκελ υποδέχτηκε τον Τζορτζ
Κλούνεϊ και την Αμάλ στην Καγκελαρία
[εικόνες]
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Nature Care Products: Μαλακτική κρέμα μαλλιών με βιολογικό εκχυλίσμα ροδιού, για όλους τους τύπους μαλλιών!

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

CONNECT & FOLLOW
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.

Μπορώ Άννα Δρούζα
37.119 "Μου αρέσει!"

Μου αρέσει η Σελίδα!

Κοινοποιήστε

Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

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, 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 την προμηθευτεί σε συσκευασία δώρου/ταξιδίου των 50 ml!
(συμπεριλαμβάνεται στη σειρά για τη γυναίκα &amp; τον άνδρα)

Μοιράσου το! :

Μου αρέσει!

37 χιλ.
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ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διαβάστε επίσης

14:59 ΙΣΑ: Οδηγίες για τον καύσωνα
14:44 Αμερικανοί επιχειρηματίες για πρώτη
φορά στη βιομηχανική έκθεση
«Cubaindustria»
14:32 "Η επίθεση στο Ορλάντο δεν είχε στόχο
μόνο τους ομοφυλόφιλους"
14:06 Σεξ μετά την εμμηνόπαυση: μύθοι και
αλήθειες

Κερδίστε το πιο
καινούριο iPhone
Iphone6

O διπλός
αυνανισμός: Τι είναι
και πώς το κάνουν
οι γυναίκες (ΦΩΤΟ)

Κυτταρίτιδα: Πώς
δημιουργείται και
πώς να την
αντιμετωπίσεις

Θέλετε το πιο
καινούριο iPhone;
Μάθετε πώς
μπορείτε να
κερδίσετε ένα!

13:59 Πολάκης: "ένα πολύ μεγάλο μέρος των
δικαστών είναι στο παραδικαστικό κύκλωμα"
13:44 Γιατί πήγε στα γραφεία της
Εισαγγελίας η μητέρα του Παντελίδη

Iphone6

13:39 Έρευνα: Δραματική αύξηση της
κατάθλιψης στους Έλληνες την τελευταία
5ετία
13:17 Έλλειψη εμπιστοσύνης και
συγκρούσεις στη σχέση: τι πρέπει να κάνετε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tο πολυτελές σπίτι
που αγόρασε o
Παντελής
Παντελίδης δύο
μήνες πριν το
τροχαίο

Το πιο καινούριο
iPhone, στα χέρια
σας

Κερδίστε ένα
iPhone - μάθετε
πώς

Iphone6

Iphone6

Αμοιβαίος
αυνανισμός: Δείτε
πώς το κάνουν τα
ζευγάρια (nsfw)

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ

Το καρέ σε όλους
τους τύπους
μαλλιών

Nature Care
Products: Σαμπουάν
με βιολογικό
εκχυλίσμα ροδιού
και ουδέτερο Ph,
για όλους τους

Τα καλύτερα Bob
κουρέματα για
όλους τους τύπους
μαλλιών

Τα 10 καλύτερα
χρώματα μαλλιών
που επιλέξαμε από
τις επιδείξεις της
εβδομάδας μόδας
της Νέας Υόρκης

Το Bob κούρεμα
ήρθε για να μείνει

5 απαραίτητες
μάσκες μαλλιών !

Περιποιηθείτε τα
μαλλιά σας με
φυσικό τρόπο!

Φτιάξε μαλακτική
κρέμα με μέλι!

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Όνομα και επώνυμο
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Το μήνυμα σας εδώ

Πληκτρολογήστε το κείμενο

Αποστολή

Καθαρισμός

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...
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ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Έρευνα: Αυξηση για κατάθλιψη,
έμφραγμα, εγκεφαλικό και διαβήτη
στην Ελλάδα
Σε υπαρξιακό δίλημμα οι Σοσιαλιστές
στην Ισπανία
Οργανώστε τη ντουλάπα σας με νέα
ράφια
Τζο Κοξ: Ποια ήταν η ακτιβίστρια
βουλευτής που δολοφονήθηκε και πώς
προσπαθούσε να κάνει τον κόσμο
καλύτερο
Σκληρή αντιπαράθεση ΠαππάΠαναγούλη στη Βουλή
Oι καβγάδες με το παιδί για τα ρούχα
και το ντύσιμο
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 ΟΜΟΡΦΙΆ

ΟΜΟΡΦΙΆ

Δοκιμάστε κι εσείς το φυτικό σαπούνι με
φύκια και ελαιόλαδο!

3
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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
www.enature.gr αλλά και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (Δίκτυο καταστημάτων MY
MARKET, Φαρμακεία κλπ).

Διαβάστε σχετικά άρθρα:
Γιατί οι δερματολόγοι λούζονται με πράσινο σαπούνι;
Μία κουταλιά ελαιόλαδο την ημέρα, το Viagra κάνει πέρα…
Φύκια: Μία νέα και υγιεινή τάση στη γαστρονομία

3
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Niki Koskina
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« Η ιδανική... τεχνική για 100% εγγυημένους
οργασμούς!

Μισείτε τα ψέματα; Τότε κοιτάξτε τον άλλο
βαθιά στα μάτια! »
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RELATED POST

Οι 10 trendy αποχρώσεις
μαλλιών του φετινού χειμώνα
Από το σκούρο καστανό όπως το είδαμε
στην Bella Hadid στο ροζ ξανθό της
Julia…

Στα παρασκήνια της επίδειξης
Victoria’s Secret
Μπορεί να έχουν περάσει αρκετές μέρες
από την επίδειξη εσωρούχων της
Victoria's Secret αλλά ήταν…

12 trends νυχιών που θα
εντυπωσιάσουν
Από χρωματιστά, με μεταλλικές
λεπτομέρειες, σχέδια, στρας αλλά και
διάφανα, φέτος τα trends στα νύχια…

RECENT POSTS

Γυναίκα

Σεξ

Τι να κάνεις στο σεξ για να «πιάσεις» παιδί
Υπάρχουν κάποιες συνήθειες στο σεξ, οι οποίες λέγεται ότι βοηθάνε πολύ στο να πιάσεις παιδί. Σχετική έρευνα που έγινε πρόσφατα…
10 λεπτά ago

Life stories

Φαίη Σκορδά: Πώς από «παιδί για τους καφέδες» έγινε παρουσιάστρια – Η «επιθετική» γνωριμία με τον Γιώργο
Λιάγκα, το διαζύγιο και η στιλιστική της μεταμόρφωση
Η Φαίη Σκορδά, ομολογουμένως, βγάζει έναν καλοσυνάτο χαρακτήρα προς το κοινό κι αυτό είναι άλλωστε που αγαπάει ο κόσμος σε…
24 λεπτά ago

Παιδί

Λογοθεραπεία: Όταν το παιδί δεν προφέρει σωστά κάποια γράμματα
Ο γιος μου είναι 4 ετών. Μίλησε αρκετά νωρίς. Χρησιμοποιεί ολοκληρωμένες φράσεις και περιγράφει πολύ καλά. Ωστόσο, δεν προφέρει το…
35 λεπτά ago

Τα ν έ α τ η ς η μ έ ρ α ς

Ιερά Σύνοδος: Ομόφωνο «όχι» για τη μισθοδοσία των κληρικών
Ομόφωνο "όχι" στο σημείο της συμφωνίας που αφορά τη μισθοδοσία των κληρικών προέκυψε μετά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου που…
37 λεπτά ago

Σχέσεις

4 σημάδια ότι βγαίνεις με έναν νάρκισσο
Όταν τον συναντήσεις μπορεί να νιώσεις ότι αυτή είναι η τυχερή σου μέρα… Ότι όλα όσα σου χρώσταγε η ζωή…
49 λεπτά ago

Γυναίκα

Σεξ

Τα 3 αγαπημένα μέρη των γυναικών για σεξ!
Αν είσαι γυναίκα ξέρεις! Μπορεί να είσαι πάντα έτοιμη για.. δράση, έτοιμη να κάνεις σεξ μέχρι τελικής πτώσεως, όμως θα…
59 λεπτά ago
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Αρχική / Ομορφιά / Το… μυστικό της φύσης για τέλειο δέρμα!

Το… μυστικό της
φύσης για τέλειο
δέρμα!
Φεβρουάριος 28, 2019  Ομορφιά
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Το Ελληνικό φυσικό, ξηρό λάδι σώματος με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
NATURE, για τη γυναίκα και 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
οξέα, έχουν
Χρησιμοποιώντας αυτόν
τον ιστότοπο,
συμφωνείτε
με τη χρήση των λιπαρά
cookies, σύμφωνα
με τιςενυδατικές
οδηγίες μας. και
Για να μάθετε περισσότερα .
αναζωογονητικές ιδιότητες.

Συμφωνώ

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,
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
Noti cation Portal).
Nature Care Products
www.enature.gr

T: +30 213 0351222-3
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Παρόμοια Άρθρα

Trend Alert: Οι
πολλές τρύπες στα
αυτιά!

Το πιο trendy
αξεσουάρ μαλλιών
της άνοιξης!

 Μάρτιος 1, 2019

 Φεβρουάριος 28, 2019

3+1 χτενίσματα για
όταν δεν έχετε
χρόνο

Τα ωραιότερα look
ομορφιάς της
ηθοποιού Lucy
Boynton

 Φεβρουάριος 27, 2019

 Φεβρουάριος 27, 2019

5 εύκολες αλλά
εντυπωσιακές ιδέες
μακιγιάζ για βραδινή
έξοδο!
 Φεβρουάριος 28, 2019

Χρήσιμα tips για να
σου κρατάει το make
up όλη μέρα!
 Φεβρουάριος 26, 2019

Comments

Best of Boro

Τα νέα της ημέρας

Τα νέα της ημέρας
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