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Nature Care Products: Λάδι
σώματος με βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού
Αναρτήθηκε τη Ιουνίου 9th, 2016 Κατηγορία: Αγορά, Ομορφιά.

Ίσως νομίζετε πως τα λάδια σώματος είναι λιπαρά, κολλάνε στα ρούχα, αφήνουν λεκέδες
και δεν ενυδατώνουν επαρκώς… Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική!
Τα ποιοτικά body oils ενυδατώνουν σε βάθος και δεν αφήνουν λεκέδες στα ρούχα ή λιπαρότητα στο
δέρμα. Τα περισσότερα είναι ξηρά και απορροφούνται ταχύτατα και εις βάθος, διατηρώντας την
ενυδάτωση που προσφέρουν για μεγαλύτερο διάστημα. Όπως και με τα περισσότερα προϊόντα
περιποίησης, τα καλύτερα body oils είναι εκείνα που δημιουργούνται από εκχυλίσματα λουλουδιών,
φρούτων, φύλλων και δεν περιέχουν χημικά… Πόσο μάλλον αν τα εκχυλίσματα που περιέχουν είναι
βιολογικά!
Ένα νέο λάδι σώματος, που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, αλλά έγινε πολύ
αγαπημένο σε εμάς που το δοκιμάσαμε είναι το λάδι σώματος Nature με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού, ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος. Ενυδατώνει μοναδικά την
ξηρή επιδερμίδα, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που έχουμε έξτρα ανάγκες ενώ παράλληλα
χαρίζει σφρίγος και λάμψη.
Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν
γήρανση του δέρματος, ενώ τα έλαια από κουκούτσια βερίκοκου, πλούσια σε
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, έχουν ενυδατικές και αναζωογονητικές ιδιότητες.
Τα έλαια των κουκουτσιών σταφυλιού συσφίγγουν και χαρίζουν λάμψη στην επιδερμίδα. Η
περιποίηση ολοκληρώνεται με τα αρώματα ροδιού και μανόλιας, που χαλαρώνουν και
ηρεμούν σώμα και πνεύμα.
Χρήση: Εφαρμόστε καθημερινά το λάδι σώματος Nature, κάνοντας μασάζ για
μερικά λεπτά. Απορροφάται άμεσα. Είναι ιδανικό και για χαλαρωτικό μασάζ.
Το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, 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 τη γυναίκα & τον άνδρα)

Nature Care Products
www.enature.gr
T: +30 213 0351222-3

Ετικέτες: Λάδι σώματος με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
Μου αρέσει! Κοινοποιήστε Γραφτείτε για να δείτε τι αρέσει στους φίλους σας.
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Nature Care Products Γαλάκτωμα
σώματος με βιολογικό εκχύλισμα
μελιού
Αναρτήθηκε τη Νοεμβρίου 4th, 2016 Κατηγορία: Αγορά, Παιδί.

Το γαλάκτωμα σώματος Nature 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, προλαβαίνουν την
ξηροδερμία και προσφέρουν απόλυτη προστασία στο δέρμα.
Χρήση:
Απλώστε το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού με απαλές κυκλικές κινήσεις στο
σώμα μετά το μπάνιο, κάνοντας ελαφρύ μασάζ, μέχρι να απορροφηθεί.
Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, διατίθεται για λιανική πώληση σε
συσκευασία των 250 ml μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.enature.gr
Πηγή: Naturanrg

Ετικέτες: παιδιά
Μου αρέσει! Κοινοποιήστε Αρέσει σε 1 άτομο. Γραφτείτε για να δείτε τι αρέσει στους
φίλους σας.
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Xmas in beauty

Skin, Nails and Hair από τη
Solgar

Ροφήματα σοκολάτας με

Σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού Nature

Υπερτροφές

Nature’s Bounty – Reach
your healthy best

Το Ελληνικό φυσικό σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE, για
τη γυναίκα & τον άνδρα, καθαρίζει σε βάθος ενώ παράλληλα συμβάλει στην
προστασία της φωτεινότητας των μαλλιών, χάρη στην υψηλή
περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες & αντιοξειδωτικά.
Τόνωση και αποτοξίνωση

Το βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, προστατεύει τα μαλλιά από
τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες ενώ ενυδατώνει και
επαναφέρει την λάμψη στα ταλαιπωρημένα μαλλιά. Τα
βιολογικά εκχυλίσματα χαμομηλιού και αμαμέλιδας
ηρεμούν το δέρμα της κεφαλής, χάρη στις καταπραϋντικές
ιδιότητες τους, ενώ το αιθέριο έλαιο της καλέντουλας
αποκαθιστά την ελαστικότητα τους.

ήπατος

ΝΕΟ! Organic Beauty Box –
Summer Fresh Try Me Kit –
Εξωτικό Άρωμα Καλοκαιριού
με 7 Οργανικά Προϊόντα!...

Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση από τη σύγχρονη
οικογένεια αφού έχει φιλικό για το δέρμα pH, δεν περιέχει
parabens & χρωστικές ουσίες και είναι κατάλληλο για όλους
τους τύπους μαλλιών.
Παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται σε συσκευασίες
250ml μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) www.enature.gr αλλά
και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (Δίκτυο καταστημάτων MY MARKET,
Φαρμακεία κλπ).
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15 λεπτά…
για ν α
κατεβάσετε
την πίεση
Είναι σημαντικό να
κάνουμε συχνό έλεγχο με
τακτικές μετρήσεις ώστε...

Λίγα λόγια για την Nature Hellas Care Products
Το φυσικό σαμπουάν 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 & 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).
πηγή: www.naturanrg.gr

Καθαρίστε
το ήπαρ σε
3 βήματα
Το ήπαρ είναι
από τα ζωτικά όργανα του
ανθρώπινου οργανισμού...

15 λεπτά …
για ν α
ανακουφίσετε τον
πονόδοντο
Λένε ότι ο πονόδοντος
είναι ο πιο οξύς πόνος
μετά...

15 λεπτά…
για ν α
αφαιρέσουμε έναν
κάλο
Τα πόδια σας ασφυκτιούν
στα κλειστά παπούτσια ή τα
αγαπημένα...

Λουίζα: Το
λουλούδι με
τις μαγικές
ιδιότητες

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required ﬁelds are marked *

Η όμορφη λουίζα είναι ένα
φαρμακευτικό λουλούδι
που φροντίζει για...
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στην…
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Ημερίδα για την παιδική κακοποίηση από το Μαζί για το Παιδί

To Νatura NRG είναι η
καθημερινή σου ενημέρωση
για ένα φυσικό, υγιεινό τρόπο
ζωής. Υγεία, Διατροφή, Ευεξία,
συμβουλές για φυσικές
θεραπείες, υγιεινές συνταγές,
βιολογικά τρόφιμα, φυσικά
προϊόντα ομορφιάς και όλα
όσα πρέπει να ξέρεις για να
ζεις καλά!
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