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ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ, ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΑΙΔΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
KΕΡΔΙΣΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ: Μύθοι, μύθοι και
στοιχεία… μπλέξανε σε μια ιστορία.

ΒΙΒΛΙOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Ένα αλβάβητο ταξίδι
Ονειρεύομαι με μάτια ανοιχτά
Έχω Μια Ιδέα!

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Δόνα Τερηδόνα του Ευγένιου Τριβιζά στην
Παραμυθοχώρα
Κουκλοθέατρο: “Δόνα
Τερηδόνα και το Μυστικό

Αφρόλουτρο & Σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα μελιού και ουδέτερο Ph, για

της Γαμήλιας Τούρτας’’

βρέφη (+6μηνών) & παιδιά.

ΕΝΑΡΞΗ Περισσότερα
Θέατρο: Μην τρομάζετε τ΄ αηδόνι
Το ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ κλείνει
φέτος 30 χρόνια. Τριάντα
χρόνια δημιουργίας κοντά
Περισσότερα
ΕΙΡΗΝΗ του Αριστοφάνη για παιδιά
Το θέατρο Λύχνος με
ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη
φετινή χειμερινή θεατρική
Περισσότερα
KΕΡΔΙΣΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ: Μύθοι, μύθοι και
στοιχεία… μπλέξανε σε μια ιστορία.

Ώρα για μπανάκι με Eλληνικά φυσικά προϊόντα Νature Care Products

Συγχαρητήρια: ΟΙ 3
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ

Μια νέα Ελληνική εταιρεία με όραμα και αγάπη για την φροντίδα και την

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-

περιποίηση μαλλιών και σώμοτος για μωρά και παιδιά, έκανε την

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΚΗ-

εμφάνιση της, με σκοπό να μας προσφέρει απαλή επιδερμίδα και υγεία

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Περισσότερα

στο δερματάκι του μωρού και του παιδιού. Είναι σίγουρο ότι θα τα
αγαπήσετε, όπως τα αγαπήσαμε κι εμείς. Πραγματικά, ελληνικά βιολογικά
εκχυλίσματα που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο όμορφη,

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εκπτώσεις στη Laro

εξασφαλίζοντας χαλάρωση και υγεία στο δερματάκι τους.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ στη Laro!
Έφτασε η στιγμή για έξυπνες
αγορές που Περισσότερα...

Παιδικά εφηβικά έπιπλα, 2 καταπληκτικές
προσφορές!
Παιδικά εφηβικά έπιπλα, 2
καταπληκτικές
προσφορές! Η ανάγκη
αγοράς για παιδικό,
Περισσότερα...
Παιδικα επιπλα. Πράσινο χρώμα για παιδικό
δωμάτιο
Μια ακόμη καταπληκτική
ιδέα διακόσμησης παιδικού
δωματίου με χρώμα είναι
Περισσότερα...
Παιδικό δωμάτιο με θέμα το ποδόσφαιρο
Η νέα καταπληκτική σειρά
παιδικού δωματίου του
2015, Παιδικό
Περισσότερα...
Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο με θέμα το
αεροπλάνο
Μια ακόμη καταπληκτική
ιδέα για να σχεδιάσετε και
να διακοσμήσετε
Περισσότερα...

Το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, είναι
ειδικά σχεδιασμένο για την καθαριότητα του ευαίσθητου βρεφικού

Ανακαίνιση Παιδικού Δωματίου

(+6μηνών), παιδικού αλλά και εφηβικού δέρματος, προστατεύοντας την

Ήρθε η ώρα να ανακαινίσετε

επιδερμίδα χωρίς να ξηραίνει τα μαλλιά και το σώμα. Τα εκχυλίσματα

το βρεφικό δωμάτιο του

φύλλων ελιάς βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής υγρασίας της

παιδιού Περισσότερα...

επιδερμίδας, ενώ τα εκχυλίσματα αμυγδάλου μαζί με τις πρωτεΐνες
σιταριού και την πανθενόλη, αναπλάθουν, ηρεμούν και αφήνουν λείο το

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

δέρμα του βρέφους, του νηπίου, του παιδιού αλλά και του εφήβου

Bάπτιση στο κτήμα Χατζηδάκη
Bάπτιση στο κτήμα

Χρήση: Απλώστε το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature με βιολογικό

Χατζηδάκη Η βάπτιση στο

εκχύλισμα μελιού, απαλά στα βρεγμένα μαλλιά αλλά και στο σώμα

κτήμα Χατζηδάκη

κάνοντας ελαφρύ μασάζ. Ξεβγάλτε προσεκτικά.

σημαίνει…….. Περισσότερα

Το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού,

Βάπτιση με θέμα την πεταλούδα
Βάπτιση με θέμα την

διατίθεται για λιανική πώληση σε συσκευασία των 250 ml μέσω του

πεταλούδα. Μια ωραία

ηλεκτρονικού καταστήματος

πρόταση βάπτισης για

www.enature.gr, ε ν ώ μ έ σ ω τ ω ν

κορίτσι Περισσότερα

πολυκαταστημάτων Attica (κέντρο Αθήνας, Golden Hall Μαρούσι, Care
Lab by Attica Γλυφάδας, Τσιμισκή Θεσ/νίκη) και των Factory Outlet (στο

Πορτραίτα Βάπτισης
Υπέροχα μωρά…μοναδικές

εμπορικό πάρκο αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και στην οδό Πειραιώς),

στιγμές. …υπέροχα

μπορεί κανείς να το προμηθευτεί σε συσκευασία δώρου/ταξιδίου των 50

Πορτραίτα Βάπτισης. Η

ml! [συμπεριλαμβάνεται στη σειρά για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά]

βάπτιση του παιδιού
Περισσότερα

Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature,
προέρχονται κατόπιν φυσικής επεξεργασίας & έχουν ως βάση μόνο
βιολογικά εκχυλίσματα βοτάνων, ε ν ώ

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.

Nature Care Products
Λ. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 42,
T: +30 213 0351222-3
www.enature.gr
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Η Εταιρεία μας
Φόρμα Επικοινωνίας
About Us

αναδημοσίευση φωτογραφικού υλικού
ή κειμένων σε ηλεκτρονικά μέσα ή
άλλα μέσα ενημέρωσης, ακόμα και με
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ΜΑΜΑ, ΟΜΟΡΦΙΑ

ΒΙΒΛΙOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Το παιδικό βιβλίο Little Emily του Ευγένιου
Τριβιζά πήρε το καλύτερο βραβείο
Ένα αλβάβητο ταξίδι
Ονειρεύομαι με μάτια ανοιχτά

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Το καπλάνι της Βιτρίνας
«Το καπλάνι της Βιτρίνας»
της Άλκης Ζέη Το
εμβληματικό έργο
Περισσότερα
Δόνα Τερηδόνα του Ευγένιου Τριβιζά στην

Tο σαμπουάν της Μαμάς με βιολογικό εκχυλίσμα

Παραμυθοχώρα
Κουκλοθέατρο: “Δόνα

ροδιού και ουδέτερο Ph, για όλους τους τύπους

Τερηδόνα και το Μυστικό

μαλλιών! Αφιερωμένο σε όλες τις μανούλες που τους

της Γαμήλιας Τούρτας’’
ΕΝΑΡΞΗ Περισσότερα

αρέσει να φροντίζουν τα μαλλιά τους.

Θέατρο: Μην τρομάζετε τ΄ αηδόνι
Το ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ κλείνει

Εμείς από το ebiskoto βρήκαμε και σας προτείνουμε να δείτε τα

φέτος 30 χρόνια. Τριάντα

παρακάτω προιόντα:

χρόνια δημιουργίας κοντά
Περισσότερα

NatureCareProducts: Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού, που είναι ιδανικό για όλους τους τύπους μαλλιών της γυναίκας

ΕΙΡΗΝΗ του Αριστοφάνη για παιδιά
Το θέατρο Λύχνος με

αλλά και του άνδρα, καθαρίζει σε βάθος και συμβάλει στην προστασία της

ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη

φωτεινότητας των μαλλιών, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε

φετινή χειμερινή θεατρική

πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά. Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού

Περισσότερα

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

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εκπτώσεις στη Laro
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ στη Laro!

καλέντουλας αποκαθιστά την ελαστικότητα τους.

Έφτασε η στιγμή για έξυπνες
αγορές που Περισσότερα...

Χρήση: Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά το σαμπουάν Nature με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και στη συνέχεια, αφού κάνετε απαλό μασάζ,

Παιδικά εφηβικά έπιπλα, 2 καταπληκτικές
προσφορές!

ξεβγάλτε με άφθονο νερό.

Παιδικά εφηβικά έπιπλα, 2
καταπληκτικές
προσφορές! Η ανάγκη
αγοράς για παιδικό,
Περισσότερα...
Παιδικα επιπλα. Πράσινο χρώμα για παιδικό
δωμάτιο
Μια ακόμη καταπληκτική
ιδέα διακόσμησης παιδικού
δωματίου με χρώμα είναι
Περισσότερα...
Παιδικό δωμάτιο με θέμα το ποδόσφαιρο
Η νέα καταπληκτική σειρά
παιδικού δωματίου του
2015, Παιδικό
Περισσότερα...
Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο με θέμα το
αεροπλάνο
Μια ακόμη καταπληκτική
ιδέα για να σχεδιάσετε και
να διακοσμήσετε

Το σαμπουάν Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, διατίθεται για

Περισσότερα...

λιανική πώληση σε συσκευασία των 250 ml μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος www.enature.gr, ενώ μέσω των πολυκαταστημάτων Attica

Ανακαίνιση Παιδικού Δωματίου
Ήρθε η ώρα να ανακαινίσετε

(κέντρο Αθήνας, Golden Hall Μαρούσι, Care Lab by Attica Γλυφάδας,
Τσιμισκή Θεσ/νίκη) και των

το βρεφικό δωμάτιο του

Factory Outlet ( σ τ ο ε μ π ο ρ ι κ ό π ά ρ κ ο

παιδιού Περισσότερα...

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)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Bάπτιση στο κτήμα Χατζηδάκη
Bάπτιση στο κτήμα
Χατζηδάκη Η βάπτιση στο
κτήμα Χατζηδάκη

Nature Care Products

σημαίνει…….. Περισσότερα
Βάπτιση με θέμα την πεταλούδα

www.enature.gr

Βάπτιση με θέμα την
πεταλούδα. Μια ωραία

T: +30 213 0351222-3

πρόταση βάπτισης για
κορίτσι Περισσότερα
Πορτραίτα Βάπτισης
Υπέροχα μωρά…μοναδικές
στιγμές. …υπέροχα

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ // ΜΑΜΑ // To σαμπουάν της Μαμάς

Πορτραίτα Βάπτισης. Η
βάπτιση του παιδιού
Περισσότερα
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Hair news. Ελληνική φροντίδα μαλλιών
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ΜΑΜΑ, ΟΜΟΡΦΙΑ

Για να πετύχει το χτένισμα στα μαλλιά μας, πριν ξεκινήσουμε το styling
πρέπει να έχουμε φροντίσει τα μαλλιά και να μην φαίνονται
ταλαιπωρημένα, θαμπά και άτονα. Τα μαλλιά χρειάζονται τη στοιχειώδη
φροντίδα από μέρους μας, κυρίως εάν τα μαλλιά τα βάφουμε όπου

ΒΙΒΛΙOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

υπάρχει πρόσθετη ταλαιπωρία στην τρίχα. Η έλλειψη υγρασίας ανακτάται

ΓΚΡΡΡΡ!

με τη συστηματική φροντίδα των μαλλιών κάθε φορά που λουζόμαστε.

Τα δίδυμα παιδιά που ακούνε…τα πάντα

Εμείς σας βρήκαμε ένα από τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα την μαλακτική

Παιδικά βιβλία: Angry Birds η ταινία

κρέμα Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανική για όλους
τους τύπους μαλλιών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Δοκιμάστε το θα εκπλαγείτε!!!

Διακόσμηση και στολισμός welcome
θεματικού table Γενέθλια, Βάπτιση, Γάμος,
δώρο από την εταιρεία Wevents.gr
Δείτε αναλυτικά ...

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Το καπλάνι της Βιτρίνας
«Το καπλάνι της Βιτρίνας»
της Άλκης Ζέη Το
εμβληματικό έργο
Περισσότερα
Δόνα Τερηδόνα του Ευγένιου Τριβιζά στην
Παραμυθοχώρα
Κουκλοθέατρο: “Δόνα
Τερηδόνα και το Μυστικό
της Γαμήλιας Τούρτας’’
ΕΝΑΡΞΗ Περισσότερα
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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

Περισσότερα...
Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο με θέμα το
αεροπλάνο

μαλακή και μεταξένια. Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, πλούσιο σε

Μια ακόμη καταπληκτική

πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά, βοηθάει στην ανανέωση της τρίχας σε

ιδέα για να σχεδιάσετε και

βάθος. Τα έλαια jojoba και δεντρολίβανου θρέφουν τα μαλλιά και

να διακοσμήσετε
Περισσότερα...

ενισχύουν τη φυσική ανάπτυξή τους, προσφέροντας ενυδάτωση,

Ανακαίνιση Παιδικού Δωματίου

ελαστικότητα και λάμψη.

Ήρθε η ώρα να ανακαινίσετε
το βρεφικό δωμάτιο του

Χρήση: Απλώστε τη μαλακτική κρέμα Nature με βιολογικό εκχύλισμα

παιδιού Περισσότερα...

ροδιού σε βρεγμένα μαλλιά κάνοντας ελαφρύ μασάζ αποφεύγοντας τις
ρίζες. Αφήστε για 2-3 λεπτά και ξεβγάλτε με άφθονο νερό.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η μαλακτική κρέμα μαλλιών Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού,
διατίθεται για λιανική πώληση σε συσκευασία των 250 ml μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος

Bάπτιση στο κτήμα Χατζηδάκη
Bάπτιση στο κτήμα

www.enature.gr, ε ν ώ μ έ σ ω τ ω ν

Χατζηδάκη Η βάπτιση στο
κτήμα Χατζηδάκη

πολυκαταστημάτων Attica (κέντρο Αθήνας, Golden Hall Μαρούσι, Care

σημαίνει…….. Περισσότερα

Lab by Attica Γλυφάδας, Τσιμισκή Θεσ/νίκη) και των Factory Outlet (στο
εμπορικό πάρκο αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και στην οδό Πειραιώς),

Πορτραίτα Βάπτισης
Υπέροχα μωρά…μοναδικές

μπορεί κανείς να την προμηθευτεί σε συσκευασία δώρου/ταξιδίου των 50

στιγμές. …υπέροχα

ml! (συμπεριλαμβάνεται στη σειρά για τη γυναίκα & τον άνδρα)

Πορτραίτα Βάπτισης. Η
βάπτιση του παιδιού
Περισσότερα

Nature Care Products

Βάπτιση με θέμα την πεταλούδα
Βάπτιση με θέμα την

www.enature.gr

πεταλούδα. Μια ωραία
πρόταση βάπτισης για

T: +30 213 0351222-3

κορίτσι Περισσότερα
Γεννήθηκε το 4ο παιδί του ζεύγους Ρουβά –
Ζυγούλη
Σήμερα 21 Απριλίου 2016
και ώρα 13:15 στο
Μαιευτήριο ΛΗΤΩ,

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ // ΜΑΜΑ // Hair news. Ελληνική φροντίδα μαλλιών

Περισσότερα
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ΠΑΙΔΙ

ΜΑΜΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ

ΒΑΠΤΙΣΗ

NEA

Βρεφικό και παιδικό γαλάκτωμα σώματος,
απαλό σαν χάδι.
Απο:Ebiskoto

5 July,2016

ΠΑΙΔΙ

Βρεφικό και παιδικό γαλάκτωμα σώματος για απαλό άγγιγμα. Τα μωρά το
μόνο που θέλουν είναι να νιώθουν τρυφερότητα και ασφάλεια. Εμείς σας
βρήκαμε το προϊόν που καλύπτει και τις δύο παραπάνω βασικές
απαιτήσεις κάθε μητέρας που θέλει να φροντίσει τα παιδιά της … Η εταιρεία
Nature Care Products είναι ελληνική εταιρεία και διαθέτει αυτά τα
καταπληκτικά προίόντα με βιολογικό εκχύλισμα μελιού για βρέφη και
παιδιά. Ηρθε η ώρα για μπανάκι; …

ΒΙΒΛΙOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Τομας το τρενάκι
ΓΚΡΡΡΡ!
Τα δίδυμα παιδιά που ακούνε…τα πάντα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Καλοκαιρινή περιοδεία: Ο κουρέας της
Σεβίλλης
Φέτος η Κάρμεν
Ρουγγέρη με τον θίασό της,

Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, για

θα ταξιδέψει στις γειτονιές
Περισσότερα

βρέφη (+6μηνών) & παιδιά, επανορθώνει, ενυδατώνει και καταπραΰνει
αποτελεσματικά το ευαίσθητο βρεφικό, παιδικό ή και εφηβικό δέρμα.

Το καπλάνι της Βιτρίνας

Προσφέρει καθημερινή ενυδάτωση και θρέψη ενώ το βούτυρο καριτέ, με

«Το καπλάνι της Βιτρίνας»

5 διαφορετικά και πολύτιμα φυτικά λιπαρά οξέα, έχει εξαιρετικές

της Άλκης Ζέη Το
εμβληματικό έργο

ενυδατικές ιδιότητες. Τα έλαια από αμύγδαλο και από κουκούτσια

Περισσότερα

ροδάκινου, σε συνδυασμό με την πανθενόλη, ανακουφίζουν από
ερεθισμούς, προλαβαίνουν την ξηροδερμία και προσφέρουν απόλυτη
προστασία στο δέρμα.

Δόνα Τερηδόνα του Ευγένιου Τριβιζά στην
Παραμυθοχώρα
Κουκλοθέατρο: “Δόνα
Τερηδόνα και το Μυστικό

Χρήση: Απλώστε το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα

της Γαμήλιας Τούρτας’’

μελιού με απαλές κυκλικές κινήσεις στο σώμα μετά το μπάνιο, κάνοντας

ΕΝΑΡΞΗ Περισσότερα

ελαφρύ μασάζ, μέχρι να απορροφηθεί.

Θέατρο: Μην τρομάζετε τ΄ αηδόνι
Το ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ κλείνει
φέτος 30 χρόνια. Τριάντα

Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα

χρόνια δημιουργίας κοντά

μελιού, διατίθεται για λιανική πώληση σε συσκευασία

Περισσότερα

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/

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ανακαίνιση Παιδικού Δωματίου

νίκη) και των Factory Outlet (στο εμπορικό πάρκο

Ήρθε η ώρα να ανακαινίσετε

αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και στην οδό Πειραιώς),

το βρεφικό δωμάτιο του
παιδιού Περισσότερα...

μπορεί κανείς να το προμηθευτεί σε συσκευασία
δώρου/ταξιδίου των 50 ml![συμπεριλαμβάνεται στη

Παιδικό δωμάτιο με θέμα το ποδόσφαιρο

σειρά για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά]

Η νέα καταπληκτική σειρά
παιδικού δωματίου του
2015, Παιδικό

Nature Care Products

Περισσότερα...
Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο με θέμα το

T: +30 213 0351222-3

αεροπλάνο
Μια ακόμη καταπληκτική
ιδέα για να σχεδιάσετε και
να διακοσμήσετε
Περισσότερα...

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ // ΠΑΙΔΙ // Βρεφικό και παιδικό γαλάκτωμα σώματος, απαλό
σαν χάδι.
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Φυσικά καλλυντικά για μωρά και παιδιά
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Compact
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Παιδικά γραφεία
για κορίτσια

Εφηβικά έπιπλα
από πινακίδες
δρόμου

Ιδέες παιδικό
δωμάτιο
αεροπλάνο

Μανούλες την προσοχή σας παρακαλώ!!! ‘Έχω στα χέρια μου το φυσικό

Ρομαντικο
δωματιο & στυλ
για κοριτσια

σαμπουάν και αφρόλουτρο με μέλι της Νature Care Products για βρέφη,
παιδιά και εφήβους καθώς και το φυσικό γαλάκτωμα σώματος με μέλι. Τα πιο
τέλεια προϊόντα που έχουν φτάσει ποτέ στα χέρια μου για παιδιά!!!

“

Πρόκειται για καταπληκτικά φυσικά προϊόντα και αφορά
μανούλες που θέλουν να φροντίζουν τα παιδιά τους από την
κορυφή ως τα νύχια!
Καταρχάς τα προϊόντα, ξεχωρίζουν από την τετράγωνη συσκευασία τους, είναι
Ελληνικά, παράγονται στην Ελλάδα και είναι μόνο με βιολογικά εκχυλίσματα,
είναι πρακτικά, φυσικό σαμπουάν και αφρόλουτρο μαζί ( 2 σε 1 ) είναι
αποτελεσματικά για ευαίσθητα δέρματα, με βιολογικό εκχύλισμα μελιού,
περιέχει επίσης βιολογικά εκχυλίσματα φύλλων ελιάς για την υγρασία του
δέρματος καθώς και εκχύλισμα αμυγδάλου για ανάπλαση δέρματος.
Το δε γαλάκτωμα σώματος, έχει εξαιρετικά απαλή υφή, τρέφει και ενυδατώνει
το παιδικό δέρμα χάρη σε 5 πολύτιμα φυτικά λιπαρά οξέα για επιπλέον
ενυδάτωση ,

σε συνδυασμό με την πανθενόλη όπου ανακουφίζει από

ερεθισμούς ενώ προλαμβάνει την ξηροδερμία. (Κάνει και για τις μάνουλες!)
Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα, δεν έχουν parabens και χρωστικές
ουσίες.

“

Το ιδανικότερο δώρο υψηλής φροντίδας και προστασίας για το
παιδί σας και το παιδικό δέρμα!
Μανούλες το φυσικό σαμπουάν και αφρόλουτρο μαζί είναι ειδικά φτιαγμένο
για να χρησιμοποιείται από βρέφη 6+ μηνών και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μέχρι τα εφηβικά χρόνια.
Το φυσικό σαμπουάν και αφρόλουτρο ( 2σε1) Nature, έχει ένα ξεχωριστό
άρωμα, είναι διακριτικό αφήνοντας στην όσφρηση ένα λεπτό σαν χάδι άρωμα
λουλουδιών και μελιού. Eίναι απαλό, δεν ξηραίνει το κεφάλι και καθαρίζει
απαλά τόσο όσο χρειάζεται και… κάτι που δεν γράφει στην ετικέτα τα μάτια
δεν κλαίνε!
Από την άλλη το γαλάκτωμα σώματος είναι κι αυτό με διακριτικό άρωμα
απορροφάται χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας, η απαλότητα του διαρκεί και
γενικώς εμένα με άφησε άφωνη.
Και τα δύο προϊόντα τα δοκίμασα πρώτα στις κόρες μου… η μια μου κόρη έχει
αποκτήσει κάποια ευαισθησία ξηροδερμίας στο κεφάλι από τα κοινά σαμπουάν
για παιδιά που χρησιμοποιούσα και από τις χρήσεις αντιφθειρικών,
καταλαβαίνετε τι γίνεται στο σχολείο… Τέλος πάντων, μετά τη χρήση όμως του
σαμπουάν της Nature Care products και στις δύο μου κόρες το αποτέλεσμα
ήταν το λιγότερο που μπορώ να πω τέλειο. Απαλά μαλλάκια, χωρίς φαγούρα
και κοκκινίλες!
Το δε γαλάκτωμα σώματος τι να πω, επιτέλους Δέρμα παιδικό…απαλό και
βελούδινο!

Πού μπορείτε να τα βρείτε;
Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (Δίκτυο καταστημάτων MY MARKET Φαρμακεία
κλπ)ή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop)www.enature.gr

Κείμενο-ρεπορτάζ αγοράς: Ιωάννου Βικτώρια

Photocredit: Nature Care Product
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Iστορίες του παππού
Αριστοφάνη στον Ελληνiκό
κόσμο

Ebiskoto
Online περιοδικό για το παιδί, τη μαμά, για όλη την οικογένεια. Πιστεύουμε
στην αγάπη των παιδιών μας, το πάθος για το καλύτερο, στο αμείωτο
ενδιαφέρον σας. Ένα απαραίτητο ηλεκτρονικό περιοδικό, με προσεγμένα
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Ελληνικό σαπούνι ελαιόλαδου με φύκια για απολέπιση
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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 (eshop) www.enature.gr αλλά και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (Δίκτυο καταστημάτων MY

Η ιστοσελίδα
cookies για την ευκολία περιήγησης. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα τη χρήση των cookies.
MARKET, χρησιμοποιεί
Φαρμακεία κλπ).
Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνώ
Privacy - Terms

“

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 Noti cation Portal).

Nature Care Products
www.enature.gr
T: +30 213 0351222-3
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Εφηβικό
δωμάτιο
μοντέρνα
έπιπλα

Παιδικό δωμάτιο
Nature Style

Rock style
δωμάτιο

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.
Info
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).
Nature Care Products
www.enature.gr
T: +30 213 0351222-3
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