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InfoMommy

Προτάσεις Αγοράς

Γονείς και παιδιά απολαμβάνουν το μπάνιο
τους με ελληνικά φυσικά προϊόντα Nature

Χρησιμοποιήστε τον
για να μάθετε πότε θα
γεννήσετε!

Είναι γνωστό πως η φύση «παράγει» πληθώρα προϊόντων που τα συστατικά τους έχουν
χαρακτηριστικές ευεργετικές δράσεις τόσο για τον οργανισμό όσο και για το σώμα! Βάσει
αυτού, πλέον ο σύγχρονος άνθρωπος στρέφεται όλο και περισσότερο προς τη χρήση
φυσικών καλλυντικών προϊόντων τόσο για την περιποίηση, την τόνωση του σώματος του

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

όσο και για τη γενικότερη ευεξία την αναζωογόνησή του!
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 και 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 (+6 μηνών) &
παιδιά, έχει δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα μελιού και περιλαμβάνει
σαμπουάν και αφρόλουτρο καθώς και γαλάκτωμα σώματος. Τα προϊόντα φροντίδας
μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature με βιολογικά εκχυλίσματα μελιού για βρέφη (+6
μηνών) και παιδιά, βοηθούν σημαντικά το ευαίσθητο δέρμα του μωρού, του νηπίου αλλά
και των μεγαλύτερων παιδιών και εφήβων, λειτουργώντας καταπραϋντικά και
χαλαρωτικά. Η συνδυαστική χρήση τους λειτουργεί αντιβακτηριδιακά, ενώ έχει
καθοριστικά αποτελέσματα στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος. 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.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τα ελληνικά, φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature
διατίθενται για λιανική πώληση σε συσκευασίες 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/νίκη) και των Factory
Outlet (στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και στην οδό Πειραιώς), μπορεί
κανείς να προμηθευτεί τα αντίστοιχα προϊόντα σε ξεχωριστές συσκευασίες δώρου/
ταξιδίου των 50 ml.
Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature, προέρχονται
κατόπιν φυσικής επεξεργασίας και έχουν ως βάση μόνο βιολογικά εκχυλίσματα
βοτάνων, ενώ δεν περιέχουν χημικές ουσίες και άλλα έκδοχα τους, περιέχουν - ανά είδος
- ουδέτερο Ph, δεν έχουν υποστεί κάποια τεχνολογική επεξεργασία (κατά το στάδιο της

Pωτήστε τον ειδικό
του Infokids.gr
Στείλτε το ερώτημα σας για να
σας απαντήσει ο ειδικός μας

παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.
Όλα τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature,
παρασκευάζονται στα καλύτερα πιστοποιημένα ελληνικά εργαστήρια παραγωγής
καλλυντικών προϊόντων, δεν περιέχουν παρα-υδροξυβενζοϊκό οξύ (paraben), ορυκτέλαια
(mineral oils), αιθανολαμίνες (ethanolamines), ισοδιαζολίνες (isodiazolines) &
τριαιθανολαμίνη (triethanolamine) και είναι γνωστοποιημένα τόσο στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), με Αριθμό Γνωστοποίησης: C000003327, όσο και στην
Ευρωπαϊκή Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων C.P.N.P. (Cosmetic Products
Κερδίστε 10 διπλές προσκλήσεις για
την avant- premiere της
κινηματογραφικής ταινίας "Αλαντίν,
οι νέες περιπέτειες" στο
Κινηματογράφο Αθήναιον (7/2)

Notification Portal) με Κωδικό Έγκρισης: 88642.

2 παιδάκια παρέα με το γονιό τους
κερδίζουν δωρεάν συμμετοχή στο
μουσικό εργαστήρι "Από τον
Μπραμς στα Ντραμς" Μεγάλη
Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
"Λίλιαν Βουδούρη" (7/2)
2 παιδάκια κερδίζουν δωρεάν
συμμετοχή στο μουσικό εργαστήρι
"Ακούω, Βλέπω, Παίζω Vivaldi" στη
Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν
Βουδούρη (7/2)
Κερδίστε 10 διπλές προσκλήσεις για
τη θεατρική παραστάση ενηλίκων
"11+1 Νύχτες=12η Νύχτα" στο
Θέατρο Δίπυλον (5-6/2)
Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις για
την παιδική θεατρική παράσταση "Ο
Καραγκιόζης στο παλάτι της Έλσας"
στο Θέατρο Άβατον (6/2)
Κερδίστε 5 διπλές προσκλήσεις για
την παιδική θεατρική παράσταση
"Πόση Γη χρειάζεται ο άνθρωπος"
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (7/2)

Nature Care Products

Βιολογικά Προϊόντα

Περιποίηση Σώματος

Προτάσεις Αγοράς Για Οικογένεια

Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις για
την παιδική μουσικοθεατρική
παράσταση "Aπαγορεύεται η
μουσική" στη Μουσική Βιβλιοθήκη
«Λίλιαν Βουδούρη» (7/2)

Καλλυντικά Προϊόντα

Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις για
την παιδική θεατρική παράσταση
"Χίλιες και μία...σελίδες" στη
Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν
Βουδούρη»(7/2)

Μαρία Ιωαννάτου
Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου, 2016 στην κατηγορία Προτάσεις Αγοράς

Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις για
την παιδική παράσταση «Το Ταξίδι
της ζωής...» στο Γυάλινο Μουσικό
Θέατρο (7/2)
Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις για
την παιδική θεατρική παράσταση
«O Πήτερ Παν και το Μουσείο της
Ακρόπολης» στον Πολυχώρο
Χυτήριο (7/2)
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ΣΧΕΤΙΚΆ ΆΡΘΡΑ

Ρυζοκροκέτες με ζαμπόν
Aνανεώστε την
Η καρδιά του χειμώνα
γκαρνταρόμπα των
χτυπά στις εκπτώσεις του
παιδιών με προσιτές τιμές ΑVENUE!
στο bazaar του
Tilltwelve.com στο Golden
Hall (29-30/1)

Το Ψωμί Παπαδοπούλου
σας προσκαλεί στο
Χριστουγεννιάτικο σπίτι
του, στο Athens Metro Mall

Aegean Beauty: Τα
κυκλαδικά βότανα στην
υπηρεσία της ομορφιάς!

Και φέτος τα
Χριστούγεννα για τα δώρα
μας επιλέγουμε τα Public!

Κάνε στον εαυτό σου το
τέλειο δώρο για τις
γιορτές - Ανανέωσε το
loοk σου με νέα προϊόντα

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Γιορτάστε την ημέρα
των ερωτευμένων με
εσώρουχα Intimissimi

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Το Make my Cake
γιορτάζει τον Άγιο
Βαλεντίνο με πολλές
εκπλήξεις!

Μύλων 75 104

210 5121893

news@infokids.gr
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Σας περίσσεψε ρύζι από χθες και
σκέφτεστε πώς να το αξιοποιήσετε;
Εμείς έχουμε...

Ταυτότητα

Διαφημιστείτε

Χάρτης

Επικοινωνία

design & development

Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που
χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του
συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.

MENU
Αρχική

Προτάσεις Αγοράς

Τα ελληνικά προϊόντα Nature Care Products
φροντίζουν και ηρεμούν το ευαίσθητο δέρμα
του παιδιού

Χρησιμοποιήστε τον
για να μάθετε πότε θα
γεννήσετε!

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

Το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature Care Products με βιολογικό εκχύλισμα μελιού και
ουδέτερο pH, είναι ειδικά σχεδιασμένο για την καθαριότητα του ευαίσθητου βρεφικού
(+6 μηνών), παιδικού αλλά και εφηβικού δέρματος, προστατεύοντας την επιδερμίδα χωρίς
να ξηραίνει τα μαλλιά και το σώμα.
Τα εκχυλίσματα φύλλων ελιάς βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής υγρασίας της
επιδερμίδας, ενώ τα εκχυλίσματα αμυγδάλου μαζί με τις πρωτεΐνες σιταριού και την
πανθενόλη, αναπλάθουν, ηρεμούν και αφήνουν λείο το δέρμα του βρέφους, του νηπίου,
του παιδιού αλλά και του εφήβου.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Χρήση: Απλώστε απαλά το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature Care Products με βιολογικό
εκχύλισμα μελιού στα βρεγμένα μαλλιά, αλλά και στο σώμα κάνοντας ελαφρύ μασάζ.
Ξεβγάλτε προσεκτικά.
Το σαμπουάν & αφρόλουτρο Nature Care Products με βιολογικό εκχύλισμα μελιού,
διατίθεται για λιανική πώληση σε συσκευασία 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/νίκη) και των Factory
Outlet (στο εμπορικό πάρκο Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και στην οδό Πειραιώς), μπορεί
κανείς να το προμηθευτεί σε συσκευασία δώρου/ταξιδίου των 50 ml!
(συμπεριλαμβάνεται στη σειρά για βρέφη (+6 μηνών) & παιδιά).

Pωτήστε τον ειδικό
του Infokids.gr
Στείλτε το ερώτημα σας για να
σας απαντήσει ο ειδικός μας

Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις για
την παιδική παράσταση «Το Ταξίδι
της ζωής...» στο Γυάλινο Μουσικό
Θέατρο (13/3)
Κερδίστε 10 διπλές προσκλήσεις για
την παράσταση "Σερενάτα για το
Κανταδοχώρι" στο Θέατρο Αθηνά
(13/3)
Κερδίστε 4 διπλές προσκλήσεις για
την παιδική παράσταση "Η
Επιστροφή των Παραμυθιών στο
Studio Μαυρομιχάλη (13/3)
1 παιδάκι κερδίζει δωρεάν
συμμετοχή στο εκπαιδευτικό
εργαστήρι «Ο Μυστικός
Πράκτορας της Τέχνης Ποιός
έκλεψε την Μόνα Λίζα;» στην
Athens Comics Library (12/3)

Nature Care Products

Βιολογικά Προϊόντα

Βρεφικά Καλλυντικά

Βρεφική Περιποίηση

Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις για
την παιδική θεατρική παράσταση
"Τα Ψηλά βουνά" στο Θέατρο
Ακροπόλ (13/3)

Μαρία Ιωαννάτου
14 τυχερά παιδάκια κερδίζουν
διπλές προσκλήσεις για το Αττικό
Ζωολογικό Πάρκο και
αναμνηστικά δωράκια της ταινίας
κινουμένων σχεδίων "Ζωούπολη"
της Disney

Πέμπτη, 3 Μαρτίου, 2016 στην κατηγορία Προτάσεις Αγοράς
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ΣΧΕΤΙΚΆ ΆΡΘΡΑ

Τα βρεφικά προϊόντα Tol
Velvet της Pharmasept
στην πόρτα σας με ένα
κλικ στο efarmakeio.gr

Τα Baby Shampoo & Baby
Bath … μεγαλώνουν μαζί
μας!

Χρήσιμα tips για να
αντιμετωπίσετε την
έντονη ξηροδερμία του
μωρού σας

Λαζάνια με σπανάκι και
σάλτσα ντομάτας
Τα ζυμαρικά είναι μια εύκολη και
πρακτική συνταγή για να
αξιοποιήσετε τα...
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Δείτε πώς θα προλάβετε
τις εποχιακές ιώσεις με
τον πιο αγνό τρόπο

Γονείς και παιδιά
απολαμβάνουν το μπάνιο
τους με ελληνικά
προϊόντα Nature Care
Products

Ισόβια στη μάνα για το
θάνατο του 36 ημερών
βρέφους της από ασιτία
στη Λέρο - «Καταπέλτης»
η ιατροδικαστική
υπηρεσία

Το πιο πετυχημένο
παιδικό πάρτι!
Μάθετε το μυστικό….

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Kidox: Πρωτότυπα
και πρακτικά δώρα
που θα λατρέψουν
μικροί και μεγάλοι!

Μύλων 75 104

210 5121893

news@infokids.gr
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Ταυτότητα

Διαφημιστείτε

Χάρτης

Επικοινωνία

design & development

Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που
χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του
συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.
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Απόλυτη ενυδάτωση για βρέφη και παιδιά με
το γαλάκτωμα σώματος Nature Care Products

Το γαλάκτωμα σώματος Nature Care Products με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, για
βρέφη (+6 μηνών) & παιδιά, επανορθώνει, ενυδατώνει και καταπραΰνει αποτελεσματικά
το ευαίσθητο βρεφικό, παιδικό ή και εφηβικό δέρμα. Προσφέρει καθημερινή ενυδάτωση
και θρέψη, ενώ το βούτυρο καριτέ με 5 διαφορετικά και πολύτιμα φυτικά λιπαρά οξέα,
έχει εξαιρετικές ενυδατικές ιδιότητες. Τα έλαια από αμύγδαλο και από κουκούτσια
ροδάκινου, σε συνδυασμό με την πανθενόλη, ανακουφίζουν από ερεθισμούς,
Χρησιμοποιήστε τον
για να μάθετε πότε θα
γεννήσετε!

προλαβαίνουν την ξηροδερμία και προσφέρουν απόλυτη προστασία στο δέρμα.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ

Χρήση: Απλώστε το γαλάκτωμα σώματος Nature Care Products με βιολογικό εκχύλισμα
μελιού, με απαλές κυκλικές κινήσεις στο σώμα μετά το μπάνιο, κάνοντας ελαφρύ μασάζ,
μέχρι να απορροφηθεί.
Το γαλάκτωμα σώματος Nature Care Products με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, διατίθεται
για λιανική πώληση σε συσκευασία 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/νίκη) και των Factory Outlet (στο
εμπορικό πάρκο αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και στην οδό Πειραιώς), μπορεί κανείς να το
προμηθευτεί σε συσκευασία δώρου/ταξιδίου των 50 ml (συμπεριλαμβάνεται στη σειρά
για βρέφη +6 μηνών & παιδιά).
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Pωτήστε τον ειδικό
του Infokids.gr
Στείλτε το ερώτημα σας για να
σας απαντήσει ο ειδικός μας

Nature Care Products
www.enature.gr

20 τυχεροί κερδίζουν το
αντιφθειρικό προϊόν Protect &
Go προσφορά της Hedrin
Κερδίστε 10 διπλές προσκλήσεις για
την avant - premiere της παιδικής
κινηματογραφικής ταινίας "Η Αλίκη
μέσα από το μαγικό καθρέφτη" στο
Village The Mall Athens (22/5)
Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις για
την παιδική θεατρική παράσταση
"Το καπλάνι της βιτρίνας" στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
(22/5)
4 τυχεροί κερδίζουν από μια
δωροεπιταγή αξίας €50 για την
αγορά αξεσουάρ ποδηλάτου από τα
Praktiker
20 τυχερά παιδάκια κερδίζουν
αναμνηστικά δωράκια της νέας
ταινίας κινουμένων σχεδίων "Angry
Birds, η ταινία"
Ένα τυχερό παιδάκι κερδίζει
δωρεάν μαθήματα τένις για ένα
μήνα από τον Όμιλο Αντισφαίρισης
Κορωπίου

Nature Care Products

Βιολογικά Προϊόντα

Βρεφικά Καλλυντικά

Γαλάκτωμα Σώματος

Κερδίστε ένα χειροποίητο
μαξιλάρι - σκαντζόχοιρο και ένα
στεφάνι -καρδιά δια χειρός
Abracadabra & stuff

Μαρία Ιωαννάτου
Κερδίστε το παιδικό βιβλίο "Η
κλέφτρα των δακρύων" από τις
Εκδόσεις Λιβάνη

Δευτέρα, 23 Μάιος, 2016 στην κατηγορία Προτάσεις Αγοράς

SHARE

TWEET

5 νικήτριες θα κερδίσουν
προϊόντα Pampers για έναν μήνα!

SHARE

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτό είναι το μυστικό για
να κάνουμε παιχνιδάκι το
μπάνιο του μωρού!

Τα ελληνικά προϊόντα
Nature Care Products
φροντίζουν και ηρεμούν
το ευαίσθητο δέρμα του
παιδιού

Τα βρεφικά προϊόντα Tol
Velvet της Pharmasept
στην πόρτα σας με ένα
κλικ στο efarmakeio.gr

Crumble φράουλας σε μπάρες
Το κραμπλ (crumble) είναι μια
δημοφιλής εκδοχή γλυκού στο
εξωτερικό. Το όνομά...

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Τα Baby Shampoo & Baby
Bath … μεγαλώνουν μαζί
μας!

Χρήσιμα tips για να
αντιμετωπίσετε την
έντονη ξηροδερμία του
μωρού σας

Δείτε πώς θα προλάβετε
τις εποχιακές ιώσεις με
τον πιο αγνό τρόπο

Η γρανίτα που
γίνεται παιχνίδι
είναι η πιο
δροσιστική πρόταση
του καλοκαιριού!

0 Σχόλια
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 Recommend

Σύνδεση

Ταξινόμηση με βάση τα νεότερα

Start the discussion…

ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ INFOKIDS

3 αναγνώστες κερδίζουν από ένα
νεσεσέρ με μια αρωματική …

2 παιδάκια κερδίζουν το παιδικό βιβλίο
«Ταξίδι στο κέντρο της Γης» από τις …

2 σχόλια • 8 μήνες πριν

2 σχόλια • 8 μήνες πριν

VIRGINIA X — ευχαριστουμε πολυ

Georgia Markaki — Σας ευχαριστώ

πολύ!! Άλλο ένα καταπληκτικό βιβλίο
από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος! …

Τα νέα από το μέτωπο του εμβολίου
κατά του μηνιγιτιδόκοκκου τύπου Β …

3 παιδάκια κερδίζουν από ένα
νεσεσέρ με 3 προϊόντα βρεφικής …

2 σχόλια • 8 μήνες πριν

1 σχόλιο • 6 μήνες πριν

✉

B l u e s — Πολύ ενδιαφέρουσα

Artemia Drosou — ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

τοποθέτηση!Μήπως θα έπρεπε να
επανεξεταστούν κι άλλα εμβόλια; …

ΠΟΛΥ

Εγγραφή

d

Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σας

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Ιδιωτικότητα

Μύλων 75 104

210 5121893

news@infokids.gr

41 Αθήνα

τηλεφωνήστε μας για
οποιαδήποτε ερώτηση ή
απορία

για νέα, πληροφορίες,
εκδηλώσεις ή Δελτία
τύπου

info@infokids.gr

advertise@infokids.gr

για ερωτήσεις και
πληροφορίες σχετικά με
το site μας

αν σας ενδιαφέρει να
διαφημιστείτε στο site
μας

Και στα Social Media:
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Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που
χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του
συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.

