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Ελληνικό, φυσικό
αφρόλουτρο με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού Nature

letitsia • January 17, 2019

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,

καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και συμβάλει στην αντιγήρανση. Το εκχύλισμα ginkgo

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

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.

Το φυσικό αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE, παράγεται στην Ελλάδα

και διατίθεται σε συσκευασίες 250ml και 50ml (για ξενοδοχειακή χρήση) μέσω του

ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) www.enature.gr αλλά και σε επιλεγμένα σημεία

πώλησης (Δίκτυο καταστημάτων MY MARKET, Φαρμακεία κλπ).

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

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

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 Notification Portal).
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Κοιμήσου με το σκύλο σου, σου κάνει
καλό!

ΕΠΌΜΕΝΟ ΆΡΘΡΟ

Γιόγκα κουρούντα για ενδυνάμωση και
αρμονία σώματος και πνεύματος

Name

Email

Website

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.

Περισσότερα >>

About

Follow us

Αγαπητή Ευτυχία
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Ο άντρας μου θέλει
να φιλοξενήσουμε
τον βίαιο και
ματάκια αδελφό του
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προσβεβλημένη
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Ο φίλος μου κάνει
ανόητα αστεία. Πώς
να κάνω τους
άλλους να τον
συμπαθήσουν;
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μισούσαν! Νιώθω
προδομένη.
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Νέο φυσικό σαμπουάν &
αφρόλουτρο NATURE για

βρέφη και παιδιά
22 Ιουνίου 2022

Το νέο Ελληνικό φυσικό σαμπουάν &
αφρόλουτρο (2σε1) NATURE με βιολογικό
εκχύλισμα μελιού, σε μεγαλύτερη, εύχρηστη και
ανακυκλώσιμη συσκευασία των 520ml, έχει
σχεδιαστεί για να καθαρίζει απαλά τα μαλλιά
και το σώμα του μωρού (6+ Μηνών) ή του
παιδιού, χωρίς να ξηραίνει το ευαίσθητο δέρμα
τους.

Η εξαιρετικά ήπια σύνθεση του

νέου φυσικού σαμπουάν και

αφρόλουτρου (2σε1) NATURE,

αποτελείται από πολύτιμα

συστατικά βιολογικού

εκχυλίσματος μελιού και

ελαιόλαδου τα οποία απομακρύνουν

τους ρύπους, ενυδατώνουν και

χαρίζουν μοναδική απαλότητα.

Σύνθεση φυσική που
προστατεύει την παιδική και
βρεφική επιδερμίδα

Τα εκχυλίσματα φύλλων ελιάς που

περιέχει, βοηθούν στη διατήρηση

της φυσικής υγρασίας της

επιδερμίδας ενώ τα εκχυλίσματα

αμυγδάλου μαζί με τη πανθενόλη

αναπλάθουν, ηρεμούν και αφήνουν

λείο το δέρμα του βρέφους (6+

Μηνών), του νηπίου, του παιδιού

αλλά και του εφήβου. Είναι

κατάλληλο για όλους τους τύπους

μαλλιών και δέρματος, έχει φιλικό

για το δέρμα pH, περιέχει μόνο

βιολογικά εκχυλίσματα, δεν έχει

δοκιμαστεί σε ζώα και είναι ιδανικό

για καθημερινή χρήση απ’ όλα τα μέλη της οικογένειας. Το νέο φυσικό

σαμπουάν και αφρόλουτρο (2 σε 1) NATURE, με βιολογικό εκχύλισμα

μελιού, χαρίζει ευκολοχτένιστα, λαμπερά μαλλιά και απαλό δέρμα,

κάνοντας το μπάνιο των παιδιών μία χαρούμενη και ευχάριστη διαδικασία.

Μετά το μπάνιο, ενδύκνειται η συνδυαστική χρήση του επίσης νέου

γαλακτώματος σώματος με βιολογικό εκχύλισμα μελιού NATURE, το οποίο

προσφέρει επιπλέον ενυδάτωση και ανακούφιση της επιδερμίδας.

Το νέο φυσικό σαμπουάν & αφρόλουτρο (2 σε 1) NATURE, με βιολογικό

εκχύλισμα μελιού, για βρέφη (6+ Μηνών) & παιδιά παράγεται στην Ελλάδα

και διατίθεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

www.enature.gr καθώς και σε καταστήματα των δικτύων μεγάλων

αλυσίδων Super Market. 
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Τι να κάνεις όταν βαριέσαι και δεν θέλεις
να κάνεις τίποτα

Μπορεί να σας αρέσουν

Έτσι να φροντίσεις τα
μαλλιά σου στο
γυμναστήριο
letitsia • 13 Μαρτίου 2023

Ζιζέλ: Αυτές οι συνήθειες
της την κρατούν υγιή και
σε φόρμα
letitsia • 10 Μαρτίου 2023

Αντιμετώπισε
αποτελεσματικά τους
μαύρους κύκλους στο σπίτι
ή στο ιατρείο
letitsia • 6 Μαρτίου 2023

KORRES Γάλα Γαϊδούρας:
Ενυδάτωση, πλούσια θρέψη
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Ο ανεκπλήρωτος
μου έρωτας μόλις…
μου αποκάλυψε ότι

Ο αγαπημένος μου
είναι μοντέλο και μ…
θεωρεί ανασφαλή

Ο άντρας μου με
εκβιάζει για να…
έχουμε ανοιχτό

Η γειτόνισσά μου με
κατηγόρησε ότι…
κοιμάμαι με πολλούς

Οι γιοι μου και εγώ
θέλουμε η κόρη μο…
να ντύνεται πιο

Να ζητήσω ξανά
συγγνώμη από την…
ξαδέρφη μου που

Να μείνω με κάποιον
που δεν τον ελκύω…
ερωτικά;
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Η σχέση σου επηρεάζει την
υγεία σου-Δες πώς
SLIDER, ΥΓΕΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Ο AUGUSTINUS BADER
γιορτάζει την επέτειο των πέντε
χρόνων του Οίκου 
ΜΟΔΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ

Ανανέωση τώρα! Tips υγείας &
ευεξίας που θα σου αρέσουν  
SLIDER, ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Το μυστικό για
καλύτερη σεξουαλική υγεία
SLIDER, ΥΓΕΙΑ

Η ώρα αλλάζει: Δες πώς θα
συνηθίσεις πιο εύκολα και
χωρίς ταλαιπωρία
SLIDER, ΥΓΕΙΑ

Έτσι να φροντίσεις τα μαλλιά
σου στο γυμναστήριο
SLIDER, ΜΟΔΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ

 Τάσεις  Δημοφιλή

Γιόγκα για όμορφη
επιδερμίδα: Αυτές
είναι οι καλύτερες
στάσεις
NEW ENTRIES, SLIDER, 
ΜΟΔΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ

Ραντεβού μετά τα 40:
Μην παραιτείσαι από
τον έρωτα
NEW ENTRIES, SLIDER, 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Έρευνα: Η συνήθεια
που χαρίζει
μακροζωία και καλή
υγεία
NEW ENTRIES, 
UNCATEGORIZED

LED μάσκες
προσώπου για
φωτοθεραπεία: Είναι
το ελιξίριο της
ομορφιάς; Δες τι λένε
οι έρευνες
NEW ENTRIES, SLIDER, 
ΜΟΔΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ
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