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Nature Hellas Care Products
Η Nature Hellas Care Products είναι μια Ελληνική εταιρεία που από το 2014 δημιουργεί, σε συνεργασία με τα καλύτερα
πιστοποιημένα Ελληνικά εργαστήρια παραγωγής προϊόντων περιποίησης, τα πιο αγνά Ελληνικά φυσικά προϊόντα
φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος, χρησιμοποιώντας μόνο βιολογικά εκχυλίσματα των πιο δραστικών
συστατικών της φύσης.

Τα συστατικά των φυσικών προϊόντων περιποίησης της Nature Hellas Care Products, προέρχονται κατόπιν φυσικής επεξεργασίας &
έχουν ως βάση μόνο βιολογικά εκχυλίσματα βοτάνων, ενώ δεν περιέχουν χημικές ουσίες & άλλα έκδοχα τους, δεν έχουν υποστεί
κάποια τεχνολογική επεξεργασία (κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.

'Όλα τα προϊόντα περιποίησης και φροντίδας, 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).

Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος με βιολογικά εκχυλίσματα NATURE, είναι διαθέσιμα
μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
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Η Αναδημοσίευση υλικού που συμπεριλαμβάνεται στον ιστότοπο, επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η προέλευση του περιεχομένου και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος προς
τη σελίδας μας!
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