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

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
 19/11/2018

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

 ΔΕΥΤΕΡΑ, 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

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.

 19/11/2018

To YouTube προσφέρει δωρεάν
ταινίες για να προσελκύσει νέους
συνδρομητές

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.

 19/11/2018

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

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.

 19/11/2018

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας
Γιώργος Σκούρτης

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).

 19/11/2018

Το «Peaky Blinders» έρχεται στη
μεγάλη οθόνη

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).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
 14/11/2018

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

 12/11/2018

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

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

Ad Links

 05/11/2018

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

Όλα τα νέα τεχνολογίας στο pestaola.gr

Ζήσαμε πρώτοι τη μαγεία των Opera Nights στο Winter Garden της Μεγάλης Βρεταννίας
ΖΩΔΙΑ
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Κερδίστε προσκλήσεις
και δείτε την υπηρέτρια
Τσερλίν να
εξομολογείται στο
Studio Μαυρομιχάλη

Το Sense Restaurant
μας κάνει το
κυριακάτικο τραπέζι

«Αντώνιος και
Κλεοπάτρα» με τον
Ralph Fiennes στο
Μέγαρο

Τα «Μεγάλα Κόκκινα
Κρασιά» είναι εδώ για
πέμπτη φορά

YOUR LIFE

ΤΑΞΙΔΙ

YOUR LIFE
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 16/11/2018

 16/11/2018

 16/11/2018

 16/11/2018

Πώς να απολαύσετε
ανθυγιεινές τροφές πιο
υγιεινά

Πρέβεζα: τριγυρνάμε
στην αρχόντισσα της
Ηπείρου

Κάτι «ψήνεται» στη
Δημοτική Αγορά
Κυψέλης

Ολόκληρη η Μary Quant
σε μια έκθεση
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Ελληνικό, καλλυντικό φυσικό-φυτικό σαπούνι
ελαιόλαδου με φύκια Nature για απολέπιση

ΣΙΝΕΜΑ





ΜΑΙΡΗ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ
ΣΚΟΤΙΑΣ
 24/01/2019

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
 25/01/2019

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

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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.

 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»

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).

 25/01/2019

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).

Βγαίνει στην αντεπίθεση ο Chris
Brown

 25/01/2019

Ελληνικό, καλλυντικό φυσικόφυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με
φύκια Nature για απολέπιση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

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

 08/01/2019

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

Ad Links

 13/12/2018

Γιάννη Σαρακατσάνη, πού είναι η
δημιουργία;

Όλα τα νέα τεχνολογίας στο pestaola.gr

 10/12/2018

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

ΖΩΔΙΑ
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Σύντομα έρχεται το νέο
άλμπουμ της Ariana
Grande

O Harvey Weinstein
προσέλαβε τους πρώην
δικηγόρους της Rose
McGowan

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

Μικρές ιστορίες για
αγρίους και για
εφήβους στο Εθνικό
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Αυτές θα είναι οι τάσεις
στα εστιατόρια
σύμφωνα με τους σεφ
του εξωτερικού

Η παγωμένη,
χειμωνιάτικη Ελλάδα
σε δέκα φωτογραφίες

Λάθη στην ομορφιά που
αν αποφύγετε θα
δείχνετε 10 χρόνια
νεότερη

Ζυγός
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