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ΣΧΕΤΙΚΑ
Ποιες βιταμίνες
καθυστερούν την
εμφάνιση των
γκρίζων
μαλλιών;
3 κορυφαίες
αντιγηραντικές
συνήθειες για το
δέρμα σας
Έλαιο Tamanu –
Το άγγιγμα των
θεών στο
πρόσωπό μας
Το μυστικό της
αντιγήρανσης
έρχεται από τη
Γαλλία με αγάπη!

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
2016-03-22

1. Λουστείτε χωρίς νερό!

3 κορυφαίες
αντιγηραντικές συνήθειες
για το δέρμα σας

2. Τι προβλέπουν τα άστρα από
28.3 έως 3.4.2016;
3. Σας «χάλασε » το φαγητό; Να
πως θα αισθανθείτε καλύτερα!
4. 27.3

5 ποτά για να
νικήσετε τον
χρόνο

5. 26.3

Θέλετε να διατηρήστε τη νεότητά σας;
Αυτές οι 3 κορυφαίες αντιγηραντικές
συνήθειες για το δέρμα σας θα σας δείχνουν
10 χρόνια νεότερες.
1 Βάζετε αντηλιακό
Μέχρι και 20 χρόνια νεότερες δείχνουν οι γυναίκες που
υιοθετούν την κορυφαία αντιγηραντική συνήθεια, υποστηρίζουν
επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Βάζετε
αντηλιακό χειμώνα καλοκαίρι και προστατεύετε το πρόσωπό σας
φορώντας καπέλο το καλοκαίρι.Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο
προκαλεί βλάβες στο δέρμα, όπως φωτογήρανση και καρκίνο.
2 Φροντίστε να κοιμάστε καλά
Μελέτες έχουν δείξει ότι το στρες μπορεί να διαταράξει τις
άμυνες του δέρματος εναντίον των βακτηρίων και να ευνοήσει
την απώλεια ύδατος. Μία παλαιότερη μελέτη έδειξε πως μετά
από μία μόνον νύχτα λιγοστού ύπνου, το δέρμα επουλώνεται με
πιο αργό ρυθμό. Αντίστοιχα, μελέτες σε ανθρώπους με χρόνιο
στρες, έδειξαν πως όχι μόνον επουλώνεται το δέρμα τους πιο
αργά, αλλά είναι επιρρεπείς στην ανάπτυξη τριχόπτωσης και στις
εξάρσεις νοσημάτων όπως η ψωρίαση και η ατοπική δερματίτιδα.
3 Χρησιμοποιείτε καλλυντικά με αντιοξειδωτικά
Τα αντιοξειδωτικά που περιεχονται στα καλλυντικά σκευάσματα
εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν γήρανση
του δέρματος. Υπό προϋποθέσεις, οι ελεύθερες ρίζες κάνουν
καλό στην υγεία μας αφού απελευθερώνονται από το
ανοσοποιητικό σύστημα για την καταπολέμηση των βακτηριδίων
και των ασθενειών, όμως σε μεγάλες ποσότητες και σε
συνδυασμό με τη μόλυνση του περιβάλλοντος ή το κάπνισμα
αναγκάζουν τα κατεστραμμένα κύτταρα να επιτεθούν στα υγιή. Σε
αυτό το σημείο, ξεκινά η δράση των αντιοξειδωτικών συστατικών
που αποτελούν φυσική άμυνα ενάντια στη μόλυνση και τις
βλαβερές ουσίες της φύσης. Σημαντική αντιοξειδωτική δράση
έχει η βιταμίνη Ε, τα καροτενοειδή, τα φλαβονοειδή, το άλφα
λιποϊκό οξύ και το συνένζυμο Q10. Επίσης το ρόδι θεωρείται το
τέλειο αντιγηραντικό! Δοκιμάστε το λάδι σώματος Nature με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, το οποίο είναι ιδανικό για όλους
τους τύπους δέρματος, βοηθάει στην αναγέννηση του δέρματος
και στην επαναφορά της χαμένης ζωτικότητάς του, ενώ

Μη τρως
αυτά τα 5
τρόφιμα
hsistasi-mou.com

Αφαίρεσε κοιλιακό
λίπος κάθε μέρα
αποφυγή αυτών των
τροφίμων. Δες!

ενυδατώνει, συσφίγγει και συμβάλει στην καλή υγεία της
επιδερμίδας. Το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού, διατίθεται 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.

Το μυστικό
Ποιες συνήθειες μας γερνούν γρηγορότερα; Το κάπνισμα, η

1 κόλπο για
κιρσούς

κατανάλωση περισσότερων των τριών αλκοολούχων ποτών
ημερησίως για τους άνδρες και δύο για τις γυναίκες, η αδράνεια ή
έλλειψη σωματικής άσκησης λιγότερο από δύο ώρες την

Σταματήσε
το
ροχαλητό
Έχεις
χαλαρό
προγούλι?
Φτιάξτε
φυσικά
καλλυντικά

εβδομάδα και η πρόσληψη φρούτων και λαχανικών λιγότερο από
τρεις φορές ημερησίως.
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ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ OMORFAMYSTIKA

Αποχαιρετήστε τον σκόρο μια και καλή!
41 σχόλια • ένας χρόνος πριν

Μάκης-Νίκη — Ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση (για την

αποθήκευση των χαλιών).

Νέα δίαιτα: Χάστε λίπος από την κοιλιά με τις σωστές τροφές!
69 σχόλια • ένας χρόνος πριν

Βίκυ Χατζηβασιλείου — Να κάνεις γυμναστική και να κόψεις γλυκά,

πατατάτκαι και αναψυκτικα.

Αν θέλετε να αλλάξει κάτι, αλλάξτε εσείς!
34 σχόλια • ένας χρόνος πριν

Βίκυ Χατζηβασιλείου — Η ερώτησή σου είναι πολύ γενική.

Ωστόσο αισιοδοξία μπορείς να αντληήσεις από κάτι που κάνεις και
σου αρέσει και έχεις αποτέλεσμα, από τον εαυτό σου, από τους …

Πόσο αγαπάτε τον εαυτό σας;
1 σχόλιο • 5 μήνες πριν

Αναστασια Γκουλφα — Κυρια Κανελλοπουλου, διαβαζοντας ενα

αρθρο σας καθε πρωι ξεκιναει η μερα μας λαμπερα και αισιοδοξα.
Καθε μερα ανεβαινουμε ενα ενα τα σκαλακια προς την …
✉
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Ρόδι, το καλύτερο
αντιγηραντικό!

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Nature Care Products: Αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα

1. Αποκτήστε τέλεια θρέψη και
ενυδάτωση στα μαλλιά σας με αυτό
το προϊόν!

ροδιού και ουδέτερο Ph, για όλους τους τύπους δέρματος

2. Οργανικό παρθένο βούτυρο
καριτέ με πολύτιμες ιδιότητες για
κάθε γυναίκα!
3. Παιδικό δωμάτιο: Οι καλύτερες
ιδέες για την αποθήκευση των
παιχνιδιών!
4. Γονείς: είστε παράδειγμα
θετικό ή αρνητικό;
5.

Το αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι
ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, αναζωογονεί,
ενυδατώνει και διατηρεί το δέρμα ελαστικό χάρη στις
αντιοξειδωτικές ιδιότητες των φυσικών συστατικών του. Το

Φυτικές
Βαθιά
κρέμες και
ενυδάτωση
κηραλοιφές - προσώπου
Οικονομικά
φυτικά
καλλυντικά

Apivita,
προσφορές
-30%

βιολογικό εκχύλισμα ροδιού καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, οι
οποίες προκαλούν γήρανση του δέρματος, συμβάλλοντας
σημαντικά τόσο στην καλή υγεία της επιδερμίδας όσο και στην
αντιγήρανση. Το εκχύλισμα τζίνγκο μπιλόμπα τονώνει και
βελτιώνει την μικροκυκλοφορία του δέρματος, ενώ το εκχύλισμα
μανταρινιού μειώνει την ευαισθησία στον ήλιο χαρίζοντας στο
δέρμα εξαιρετική προστασία. Η τόνωση του σώματος
ολοκληρώνεται με αρώματα ροδιού και μανόλιας, τα οποία
προσφέρουν μια υπέροχη αίσθηση ξεκούρασης.
Χρήση: Απλώστε μικρή ποσότητα από το αφρόλουτρο Nature με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού και ξεβγάλτε με άφθονο νερό.
Το αφρόλουτρο Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, διατίθεται
για λιανική πώληση σε συσκευασία των 250 ml μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος www.enature.gr.
Nature Care Products, T: +30 213 0351222-3

Βιολογικό e-shop

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Βαθιά ενυδάτωση
προσώπου

Πώς να κόψεις κάπνισμα;

Μάσκα προσώπου

Φυτικές κρέμες και κηραλοιφές Οικονομικά φυτικά καλλυντικά
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ΣΧΕΤΙΚΑ
Σαπούνι από
ελαιόλαδο: γιατί
να το
προτιμήσετε
4 μυστικά για
τέλεια νύχια,
χωρίς σπασίματα
Το τραγικό
λάθος που
κάνουμε όλες
στο μακιγιάζ μας
Ποιός είπε ότι
τα βιολογικά
καλλυντικά είναι
και ακριβά;

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

19-10-2018

Σαπούνι από ελαιόλαδο:
γιατί να το προτιμήσετε

1.
2. 3 προϊόντα για ανακούφιση,
θρέψη και προστασία της
ευαίσθητης βρεφικής επιδερμίδας
3. Κασμίρ πουλόβερ: Πώς να το
συνδυάσετε και πώς να το
φροντίσετε

Contouring Vs
strobing; σε τί
διαφέρουν;

4. Σαπούνι από ελαιόλαδο: γιατί να
το προτιμήσετε
5.

Το σαπούνι από ελαιόλαδο έχει ευεργετικές
επιδράσεις στο δέρμα και τα μαλλιά μας!
Σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, το σαπούνι από
ελαιόλαδο κατάγεται από την Αρχαία Ελλάδα και η τεχνική της
σαπωνοποιίας εφευρέθηκε στη Λέσβο. Με το πέρασμα των
αιώνων, η τέχνη της σαπωνοποιίας ταξίδεψε σε Λονδίνο και
Γαλλία, κυρίως Μασσαλία, και διαδόθηκε σε ολόκληρη την
Ευρώπη.
Αρχικά το σαπούνι είχε ρόλο θεραπευτικό και έπειτα
καλλωπιστικό. Οι Αρχαίοι Έλληνες προσέθεταν ελαιόλαδο,
αμυγδαλέλαιο και καρυδέλαιο. Σιγά σιγά, η τεχνική της παραγωγής
σαπουνιών άλλαξε προς το καλύτερο, λόγω των καινούριων
γνώσεων και των νέων εργαλείων που ξεκίνησαν να
χρησιμοποιούνται, και εξαπλώθηκε πέρα από τα σύνορα της
Ελλάδας. Τελικά, κατά το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, η
παραγωγή του σαπουνιού έφτασε να είναι, πλέον, ιδιαίτερα
δημοφιλής, ενώ το σαπούνι της Μασσαλίας μέχρι και σήμερα
παραμένει ιδιαίτερα γνωστό.
Η ιστορία του σαπουνιού
Κάνοντας μία μίνι ιστορική αναδρομή, πέραν του ελληνικού χώρου,
θα βρούμε το σαπούνι από ελαιόλαδο να εμφανίζεται στην πρώιμη
ιστορία στην αρχαία Βαβυλώνα, ενώ και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι
λούζονταν με κάτι που έμοιαζε σε σαπούνι.
Κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, συναντάμε το σαπούνι
και την τεχνική της σαπωνοποιίας στην Ιταλία και στην Ισπανία,
όπως για παράδειγμα το σαπούνι της Καστίλης που φτιάχνεται
από παρθένο ελαιόλαδο, και μάλιστα η τεχνική της σαπωνοποιίας
αναφέρεται ως “γυναικεία εργασία” ή εργασία ικανών τεχνιτών.
Η σαπωνοποιία μέχρι την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης
ήταν ένας κλάδος μικρής κλίμακας, ενώ αργότερα άρχισε να
μεγαλώνει, σε Αμερική, Αγγλία και Γαλλία, ενώ στην Ελλάδα μέχρι
και σήμερα υπάρχουν εταιρείες και τοπικές βιομηχανίες που
παράγουν εκλεκτά σαπούνια.
Μάλιστα η κατασκευή χειροποίητων σαπουνιών και η στροφή σε
αγνά υλικά φαίνεται να μετουσιώνεται από ανάγκη και επιθυμία,
σε μία από τις τάσεις της εποχής.
Γιατί να το προτιμήσετε
Το σαπούνι από ελαιόλαδο υπάρχει στον χώρο της ομορφιάς
εδώ και πολλά χρόνια, καθώς είναι:
ευεργετικό για τις ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες,
ένας καλός φίλος των μαλλιών μας, αφού χαρίζει όγκο και
λάμψη,
ιδανικό για μικρούς και μεγάλους καθώς κρατά την
επιδερμίδα μας απαλή, ελαστική και ενυδατωμένη,
δεν φράζει τους πόρους της επιδερμίδας μας αφού το ίδιο
δεν είναι λιπαρό.

Το Ελληνικό, καλλυντικό φυσικό-φυτικό σαπούνι από ελαιόλαδο
με φύκια NATURE είναι ένα καλλυντικό σαπούνι με ήπια
απολεπιστική δράση που διεγείρει την μικροκυκλοφορία,
εξαλείφει τις τοξίνες και συμβάλλει στη βελτίωση της
εμφάνισης της επιδερμίδας του σώματος.
Τα φύκια κάνουν φυσικό peeling, βοηθώντας στην τόνωση και
στην σύσφιξη ενώ σε συνδυασμό με το ελαιόλαδο αυξάνει την
ενυδάτωση της επιδερμίδας αφήνοντάς την μοναδικά καθαρή,
απαλή και λεία.
Το καλλυντικό φυσικό-φυτικό σαπούνι από ελαιόλαδο με φύκια
NATURE παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται σε συσκευασίες
100gr μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.enature.gr
αλλά και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης (Δίκτυο καταστημάτων
MY MARKET, Φαρμακεία κλπ).
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