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NATURE CARE: ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΟΛΕΣ ΘΑ
ΛΑΤΡΕΨΟΥΜΕ!
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Advertisement

Ισως να τα έχει πάρει κάπου το μάτι σου, ίσως και όχι. Τα βιολογικά προιόντα Nature Care έκαναν την
εμφάνιση τους στην βιομηχανία της ομορφιάς λίγο καιρό πριν και φαίνεται να έχουν γίνει περιζήτητα – αλλιώς
δεν εξηγείται το γεγονός πως όταν πηγαίνω σε ένα κατάστημα για να τα προμηθευτώ, κάποια από αυτά, είναι
μονίμως σε έλειψη! Και ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί –πολύ απλά – κάθε μπουκαλάκι συγκεντρώνει όλα
εκείνα τα στοιχεία που δεν βρίσκεις στο εμπόριο..
Καλύτερα όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή! Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος
Nature για τη γυναίκα και τον άνδρα, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα του ροδιού και
περιλαμβάνει σαμπουάν, μαλακτική κρέμα, αφρόλουτρο & λάδι σώματος. Τα προϊόντα φροντίδας μαλλιών &
περιποίησης σώματος Nature με βιολογικά εκχυλίσματα ροδιού, συμβάλουν στην αναζωογόνηση της
επιδερμίδας ενώ προστατεύουν από την πρόωρη γήρανση και τη φθορά από τις ηλιακές ακτίνες. Παράλληλα,
καθαρίζουν το δέρμα, λειαίνουν τις ρυτίδες και βοηθούν στην απολέπιση ενυδατώνοντας σε βάθος. Η σειρά
φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά, έχει δημιουργηθεί με βάση
βιολογικά εκχυλίσματα μελιού και περιλαμβάνει σαμπουάν & αφρόλουτρο καθώς και γαλάκτωμα σώματος, Τα
προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature με βιολογικά εκχυλίσματα μελιού για βρέφη
(+6μηνών) & παιδιά, βοηθούν σημαντικά το δέρμα του μωρού, του νηπίου αλλά και των μεγαλύτερων παιδιών
και εφήβων λειτουργώντας καταπραϋντικά & χαλαρωτικά. Η συνδυαστική χρήση τους, λειτουργεί
αντιβακτηριδιακά ενώ έχει καθοριστικά αποτελέσματα στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος τους.
Λόγω των αντιοξειδωτικών, των βιταμινών, των μετάλλων αλλά και των θρεπτικών στοιχείων των συστατικών
του μελιού, λειτουργούν υπέρ της κατακράτησης της φυσικής υγρασίας του σώματος.
Ζήλεψες και τα θες και εσύ – όπως και εγώ – απελπισμένα; Θα τα βρεις σε συσκευασίες των 250 ml μέσω του
(www.enature.gr), αλλά και μέσω των 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), μπορείς να προμηθευτείς τα αντίστοιχα προϊόντα σε συσκευασίες δώρου/ταξιδίου των
50 ml! Αξίζει να σημειωθεί με φωτεινά γράμματα, πως τα προϊόντα αυτά προέρχονται κατόπιν φυσικής
επεξεργασίας & έχουν ως βάση μόνο βιολογικά εκχυλίσματα βοτάνων, ενώ δεν περιέχουν χημικές ουσίες &
άλλα έκδοχα τους, περιέχουν – ανά είδος – ουδέτερο Ph, δεν έχουν υποστεί τεχνολογική επεξεργασία και δεν
έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(papagiannopoulou@yahoo.gr)
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Σχετικά Άρθρα

15 σχέδια για νύχια 2016 για
να υποδεχτείς την Άνοιξη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΟΥ
ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΤΗ
BLUSHED NUDES PALETTE
ΤΗΣ MAYBELLINE NEW
YORK!

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.. Η
ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΤΗΣ LANCOME!

Δείτε τα νέα θέματα!
15 σχέδια για νύχια 2016 για να
υποδεχτείς την Άνοιξη.

Οι τάσεις της μόδας στα
γυναικεία ρούχα για την Άνοιξη –
Καλοκαίρι 2016.

NUXE CREME FRAICHE LIGHT ORLANE VITALITY RADIANCE ΠΕΝΤΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
:Η απόλυτη ενυδάτωση
MICELLAR CLEANSING
ΜΑΝΟΝ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ
WATER !
ΗΞΕΡΕΣ!!

Ο μικρός γιος του Πάριου και της
Αλιμπέρτη έγινε τραγουδιστής
της hip hop.

«Χαμός» στο Instagram με τη
σέξι φωτογραφία της Ελένης…
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ΙΔΕΕΣ Πρόσωπα

New Openings

www.health4you.gr
Αυτό το λαχανικό αποδεικνύεται «πολυφάρμακο»
Γνωρίζετε το νούμερο ένα εχθρό της υγείας μας;
Ακόμη πιο ανώδυνη η ενδοφλεβική θεραπεία των
κιρσών με laser

Διαβάστε στο Trikalakids.gr
40 ημερών το πιο μικρό παιδί στην Μπάρα
Ενδιαφέρουσα ημερίδα για τη διάσπαση προσοχής
των παιδιών
Plan B από τους Ευρωπαίους για το προσφυγικό !
Στο πλευρό των προσφύγων Τρικαλινοί φορείς και
πολίτες
Η ΤΕΡΨΙΣ διοργανώνει μεγάλο Party Masque

Αναζήτηση

to search type and hit enter

Ξεφυλλίστε το περιοδικό

IDEES MAGAZINE
Διαβάστε στο TrikalaKids.gr
Καταστήματα/Index
40 ημερών το πιο μικρό παιδί στην Μπάρα

Σημεία διανομής

Ενδιαφέρουσα ημερίδα για τη διάσπαση
προσοχής των παιδιών

Συντελεστές

Plan B από τους Ευρωπαίους για το προσφυγικό
!

Γραφτείτε στο Newsletter μας

Στο πλευρό των προσφύγων Τρικαλινοί φορείς
και πολίτες

Email

Η ΤΕΡΨΙΣ διοργανώνει μεγάλο Party Masque

Όνομα

Ευρωπαϊκή ενημέρωση έλαβαν οι μαθητές του
2ου δημοτικού σχολείου Φαρκαδόνας
Προβολές στο ΣΙΝΕΑΚ
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