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Η Λετίτσια Μουστάκη ή Λετ για τους



φίλους της είναι δημοσιογράφος,
δασκάλα γιόγκα και ηθοποιός.
Δημιούργησε το let-it-be επειδή
πιστεύει ότι τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν
είναι πολύ σοβαρό, εκτός από την ίδια
τη ζωή.
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Το ελληνικό φυσικό αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE, για τη γυναίκα
& τον άνδρα, αναζωογονεί, ενυδατώνει και διατηρεί το δέρμα ελαστικό χάρη στις
αντιοξειδωτικές ιδιότητες των φυσικών συστατικών του. Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού,

Αγαπητή Ευτυχία

καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και συμβάλει στην αντιγήρανση. Το εκχύλισμα ginkgo
Πώς μπορώ να…
χωρίσω με τον
γιατρό μου;

biloba τονώνει και βελτιώνει την μικροκυκλοφορία του δέρματος, ενώ το έλαιο μανταρινιού
μειώνει την ευαισθησία στον ήλιο χαρίζοντας στο δέρμα εξαιρετική προστασία. Η τόνωση
του σώματος ολοκληρώνεται με το αιθέριο έλαιο της καλέντουλας αλλά και με τα αρώματα

Θέλουμε να είμαστε
ξανά μαζί αλλά
φοβόμαστε τους
φίλους μας

ροδιού και μανόλιας, τα οποία προσφέρουν μια υπεροχή αίσθηση ξεκούρασης. Είναι
ιδανικό για καθημερινή χρήση από τη σύγχρονη οικογένεια αφού έχει φιλικό για το δέρμα
pH, δεν περιέχει parabens και χρωστικές ουσίες και είναι κατάλληλο για όλους τους
τύπους δέρματος.

Πρόδωσα την
εμπιστοσύνη της
νύφης μου και δεν
με αφήνει να δω τα
εγγόνια μου

Το φυσικό αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE, παράγεται στην Ελλάδα
και διατίθεται σε συσκευασίες 250ml και 50ml (για ξενοδοχειακή χρήση) μέσω του

Ο άντρας μου θέλει
να φιλοξενήσουμε
τον βίαιο και
ματάκια αδελφό του

ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) www.enature.gr αλλά και σε επιλεγμένα σημεία
πώλησης (Δίκτυο καταστημάτων MY MARKET, Φαρμακεία κλπ).

Ένας φίλος μου με
πίεσε να κάνουμε
σέξτινγ. Νιώθω
προσβεβλημένη

Το φυσικό αφρόλουτρο 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

Δεν θέλω παιδιά
αυτή τη στιγμή, αλλά
ο άντρας μου
επιμένει

πιο αγνά Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος,
χρησιμοποιώντας βιολογικά και φυσικά εκχυλίσματα των πιο δραστικών συστατικών
της φύσης. Τα συστατικά των φυσικών προϊόντων περιποίησης της Nature Hellas Care

Ο φίλος μου κάνει
ανόητα αστεία. Πώς
να κάνω τους
άλλους να τον
συμπαθήσουν;

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

Μόλις έμαθα ότι τα
πεθερικά μου με
μισούσαν! Νιώθω
προδομένη.

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).
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ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΆΡΘΡΟ

Κοιμήσου με το σκύλο σου, σου κάνει
καλό!

Στείλτε μας τη δική σας ιστορία!

ΕΠΌΜΕΝΟ ΆΡΘΡΟ

Γιόγκα κουρούντα για ενδυνάμωση και
αρμονία σώματος και πνεύματος
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