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ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ

Ελληνικό, φυσικό, ξηρό λάδι σώματος με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού Nature

Το ελληνικό φυσικό, ξηρό λάδι σώματος με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
NATURE, για τη γυναίκα και τον άνδρα, βοηθάει στην αναγέννηση του
δέρματος και στην επαναφορά της χαμένης ζωτικότητάς του ενώ ενυδατώνει,
συσφίγγει και 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 και 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 και 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 Notification
Portal).

Nature Care Products
www.enature.gr
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Ad Links

Όλα τα νέα τεχνολογίας στο pestaola.gr

Ζήσαμε πρώτοι τη μαγεία των Opera Nights στο Winter Garden της Μεγάλης Βρεταννίας

  19/11/2018

Ελληνικό, φυσικό, ξηρό λάδι
σώματος με βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού Nature

  19/11/2018

To YouTube προσφέρει δωρεάν
ταινίες για να προσελκύσει νέους
συνδρομητές

  19/11/2018

Ο Steve McQueen συναντά την
Gillian Flynn και το αποτέλεσμα
είναι ένα παθιασμένο θρίλερ με
φόντο το Σικάγο

  19/11/2018

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας
Γιώργος Σκούρτης

  19/11/2018

Το «Peaky Blinders» έρχεται στη
μεγάλη οθόνη

  14/11/2018

Μάκης Παπαδημητρίου και Γιώργος
Χρυσοστόμου: «Έχουμε πάρα πολύ
χιούμορ σαν λαός»

  12/11/2018

Ελπιδοφόρος Χρυσοβέργης:
μιλήσαμε με τον άνθρωπο που
ταξίδεψε από την Ουγγαρία ως την
Ελλάδα με μηδέν ευρώ

  05/11/2018

Γεράσιμος Μιχελής: «Η ψυχή πάντα
θα εύχεται να μεθύσει από αγάπη»

ΟΙ  ΤΑΙΝΙΕΣ  ΤΗΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 
ΣΙΝΕΜΑ

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ: ΤΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΓΚΡΙΝΤΕΛΒΑΛΝΤ
  13/11/2018

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΖΩΔΙΑ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΕΠΙΣΗΣ

  16/11/2018

Κερδίστε προσκλήσεις
και δείτε την υπηρέτρια
Τσερλίν να
εξομολογείται στο
Studio Μαυρομιχάλη

  16/11/2018

Το Sense Restaurant
μας κάνει το
κυριακάτικο τραπέζι

  16/11/2018

«Αντώνιος και
Κλεοπάτρα» με τον
Ralph Fiennes στο
Μέγαρο

  16/11/2018

Τα «Μεγάλα Κόκκινα
Κρασιά» είναι εδώ για
πέμπτη φορά

  16/11/2018

Πώς να απολαύσετε
ανθυγιεινές τροφές πιο
υγιεινά

  16/11/2018

Πρέβεζα: τριγυρνάμε
στην αρχόντισσα της
Ηπείρου

  16/11/2018

Κάτι «ψήνεται» στη
Δημοτική Αγορά
Κυψέλης

  16/11/2018

Ολόκληρη η Μary Quant
σε μια έκθεση
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ

Ελληνικό, καλλυντικό φυσικό-φυτικό σαπούνι
ελαιόλαδου με φύκια Nature για απολέπιση

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, 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 Care Products
www.enature.gr
213 0351222-3

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ad Links

Όλα τα νέα τεχνολογίας στο pestaola.gr

  25/01/2019

Η Fender γιορτάζει τα 50 χρόνια
των Led Zeppelin με επετειακές
κιθάρες

  25/01/2019

Δείτε το νέο φουτουριστικό
βιντεοκλίπ της Dua Lipa

  25/01/2019

Το Netflix προειδοποιεί: «Μη δείτε
αυτό το ντοκιμαντέρ για τον Ted
Bundy μόνοι σας»

  25/01/2019

Βγαίνει στην αντεπίθεση ο Chris
Brown

  25/01/2019

Ελληνικό, καλλυντικό φυσικό-
φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με
φύκια Nature για απολέπιση

  08/01/2019

Άννα Καλαϊτζίδου: «Ο συνδυασμός
του κυνισμού με τον ρομαντισμό
είναι σωτήριος για την επίβιωσή
μας»

  13/12/2018

Γιάννη Σαρακατσάνη, πού είναι η
δημιουργία;

  10/12/2018

Τζωρτζίνα Λιώση: Η αγάπη
εμπεριέχεται σε αυτά για τα οποία
αξίζει να μιλήσουμε

ΟΙ  ΤΑΙΝΙΕΣ  ΤΗΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 
ΣΙΝΕΜΑ

ΜΑΙΡΗ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ
ΣΚΟΤΙΑΣ
  24/01/2019

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΖΩΔΙΑ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΕΠΙΣΗΣ

  25/01/2019

Σύντομα έρχεται το νέο
άλμπουμ της Ariana
Grande

  25/01/2019

O Harvey Weinstein
προσέλαβε τους πρώην
δικηγόρους της Rose
McGowan

  25/01/2019

Νέο ερωτικό
μυθιστόρημα από τη
συγγραφέα των
«Πενήντα αποχρώσεων
του γκρι»

  25/01/2019

Μικρές ιστορίες για
αγρίους και για
εφήβους στο Εθνικό

  25/01/2019

Αυτές θα είναι οι τάσεις
στα εστιατόρια
σύμφωνα με τους σεφ
του εξωτερικού

  25/01/2019

Η παγωμένη,
χειμωνιάτικη Ελλάδα
σε δέκα φωτογραφίες

  25/01/2019

Λάθη στην ομορφιά που
αν αποφύγετε θα
δείχνετε 10 χρόνια
νεότερη

  03/01/2019

Ζυγός
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ

Ελληνικό, φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με μέλι Nature

Το ελληνικό φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με μέλι NATURE καθαρίζει απαλά την ευαίσθητη επιδερμίδα και απαλύνει
ακόμα και τα πιο ξηρά δέρματα.  O  συνδυασμός του ελαιόλαδου και του μελιού προστατεύει, τονώνει και βοηθά στη
διατήρηση της φυσικής υγρασίας της επιδερμίδας, ηρεμώντας και αφήνοντας λείο το δέρμα. Τα αγνά, φυσικά συστατικά του
το καθιστούν ιδανικό για καθημερινή χρήση από τη σύγχρονη οικογένεια, ενώ είναι κατάλληλο για τα χέρια και το σώμα και
φυσικά για όλους τους τύπους δέρματος.

Το φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με μέλι NATURE παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται σε συσκευασίες 100gr, 50gr
αλλά και 25gr (για ξενοδοχειακή χρήση) μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) www.enature.gr αλλά και σε
επιλεγμένα σημεία πώλησης [δίκτυο «Υπερκαταστημάτων» (Hyper Markets) ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, δίκτυο καταστημάτων M Y
MARKET και METRO Cash & Carry (χονδρική πώληση ξενοδοχειακών προϊόντων), δίκτυο καταστημάτων του ομίλου SPAR
HELLAS, δίκτυο καταστημάτων του ομίλου ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., δίκτυο καταστημάτων του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., δίκτυο καταστημάτων ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε, Φαρμακεία κ.α.].

Το φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με μέλι 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).

Info
Nature Care Products
www.enature.gr
213 0351222-3
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Ad Links

  19/03/2020

Ένα μεγάλο αφιέρωμα με νέα και προτάσεις για τις μέρες του εγκλεισμού

  19/03/2020

Ο George R.R. Martin μπήκε σε καραντίνα για να τελειώσει το «Game of Thrones»

  19/03/2020

Αναβλήθηκε η φετινή Eurovision λόγω κορωνοϊού

  19/03/2020

Μένετε Σπίτι; Η καλύτερη ευκαιρία για μάσκα (ομορφιάς)

  19/03/2020

Μικρά τρικ ομορφιάς για τις μέρες της καραντίνας

  11/03/2020

Μιχάλης Πανάδης: «Μακάρι κάποτε να μην υπάρχει λόγος να συζητάμε για εγκάθετους, νταήδες και
εξουσιαστές»

  09/03/2020

Ο Σπύρος Κουβαράς αγάπησε τον χορό στα trance parties των 90s

  27/02/2020

Θέμελης Γλυνάτσης: «Είναι συντηρητικό να ορίζει κανείς εκ των προτέρων τι είναι επίκαιρο»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΖΩΔΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΕΠΙΣΗΣ

  19/03/2020

Αφιέρωμα «Μένουμε σπίτι»:
ενημερωνόμαστε και βρίσκουμε λύσεις για
την καραντίνα

  19/03/2020

Άνοιξε ξανά ο πρώτος κινηματογράφος
στην Κίνα μετά την πανδημία του
κορωνοϊού

  19/03/2020

Βραβεία Ίρις 2020: Προπορεύονται
«Ευτυχία» και «Το Θαύμα της Θάλασσας
των Σαργασσών»

  19/03/2020

Ο Ένκε Φεζολλάρι θυμάται την πρώτη του
καραντίνα με αφορμή τον κορωνοϊό

  19/03/2020

Το Nice n easy κάνει ντελίβερι

  19/03/2020

Δείτε διαδικτυακά «Το γάλα» του Εθνικού
Θεάτρου με τον Κωνσταντίνο Παπαχρόνη

  19/03/2020

Οι 5 απαραίτητες κινήσεις για ασφαλή
καθαρισμό του προσώπου στον καιρό του
κορωνοϊού

  19/03/2020

Μένετε Σπίτι; Η καλύτερη ευκαιρία για
μάσκα (ομορφιάς)
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΓΟΡΑΣ

Nέο Φυσικό Σαπούνι προσώπου Nature με χαμομήλι και
καλέντουλα

Το νέο φυσικό-φυτικό σαπούνι NATURE, με εκχυλίσματα χαμομηλιού και καλέντουλας, είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό
του προσώπου. Η ειδική σύνθεσή του με φυσικά εκχυλίσματα και βιταμίνες, χαρίζει βαθιά ενυδάτωση, ενισχύει τη φυσική
διαδικασία ανάπλασης του δέρματος και βελτιώνει την ελαστικότητά του. Το εκχύλισμα χαμομηλιού έχει εξαιρετική
αντιφλεγμονώδη και αντισηπτική δράση βοηθώντας έτσι σημαντικά στη καταπράυνση των ερεθισμένων ιστών του
δέρματος. Το εκχύλισμα ανθών καλέντουλας έχει απαλυντική δράση, ενισχύοντας την ανανέωση του δέρματος. Το βούτυρο
καριτέ και οι βιταμίνες Α, D, Ε,  F που περιέχει, περιποιείται και βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας, αφήνοντάς την
εξαιρετικά λεία και απαλή. Το νέο φυσικό-φυτικό σαπούνι προσώπου με σύνθεση πλούσια σε βιταμίνες και εκχυλίσματα
χαμομηλιού και καλέντουλας, είναι το νέο σας καλλυντικό που θα εντάξετε στην καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας
σας πρωί-βράδυ. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και είναι δερματολογικά ελεγμένο.

Το νέο φυσικό -φυτικό σαπούνι της Nature παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται σε συσκευασία 90gr, μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) www.enature.gr και σε επιλεγμένα σημεία.

Λίγα λόγια  για εμάς
Η εταιρεία Nature Hellas Care Products έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με τα καλύτερα πιστοποιημένα ελληνικά
εργαστήρια παραγωγής προϊόντων περιποίησης, τα πιο αγνά, φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών και περιποίησης σώματος,
χρησιμοποιώντας βιολογικά και 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 και άλλα έκδοχα, δεν έχουν υποστεί κάποια τεχνολογική επεξεργασία κατά το στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Όλα τα προϊόντα, 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).

Info
Nature Care Products
www.enature.gr
213 0351222-3
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Ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης της οικίας του Καβάφη στην Αλεξάνδρεια
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Backpack: Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους σκηνοθετεί μια απρόσμενη συνάντηση
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Έρχεται στο Ηρώδειο ο μοναδικός βετεράνος αρχιμουσικός σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ

  29/04/2022

Το «Εργαστήρι» στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

  29/04/2022

Κερδίστε προσκλήσεις για την ψυχαναλύτρια «Kυρία Κλάιν» και τα τραύματά της

  07/04/2022

«Σαν ρόδο και σαν αίνιγμα»: Οι συντελεστές της παράστασης μιλούν στο clickatlife

  04/04/2022

Μιχάλης Πανάδης: «Ο ''Μισάνθρωπος'' είναι μια σπουδή πάνω στο κοινωνικό συμπεριφέρεσθαι»

  31/03/2022

Παναγιώτα Βιτετζάκη: «Έλκομαι από την γνησιότητα οπουδήποτε κι αν την βρίσκω»
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Ποιο χρώμα στο υπνοδωμάτιο αυξάνει την
όρεξη για σεξ;
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Μπορεί να μας βλάψει η μπανάνα;
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Αυτοί οι κήποι σκοτώνουν (κυριολεκτικά)
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Ξεκινάμε τις αποδράσεις σε κοντινά νησιά
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Πού πάμε για φαγητό δίπλα στη θάλασσα το
τριήμερο;

  28/04/2022

«Μικρό Αναρχικό Καλοκαίρι / Βαρκελώνη
‘36»: Ο Ισπανικός Εμφύλιος με τη ματιά του
Ακύλα Καραζήση

  28/04/2022

«Ο Γλάρος» του Τσέχωφ θα «πετάξει» στο
Θέατρο Τζένη Καρέζη

  28/04/2022

Η Δημοκρατία του Μπακλαβά επιστρέφει
τον Μάιο στη θεατρική σκηνή
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