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4 κόλπα μακιγιάζ που θα κάνουν τα δόντια σου να
φαίνονται πιο λευκά!

Μπορεί να «φωτίσει» ολόκληρο το πρόσωπό μας ακόμη και αν δεν
φοράμε ίχνος makeup.…

Τα μυστικά για τέλεια επιδερμίδα αποκαλύπτει ο
δερματολόγος διάσημων γυναικών

Η ομορφιά έχει τη δική της ρουτίνα. Γι' αυτό και οι διασημότητες έχουν
το…

Παρανυχίδες τέλος με αυτές τις δύο φυσικές
συνταγές!

Πολλές φορές είναι η αιτία τα νύχια μας να δείχνουν αντιαισθητικά ακόμη
και αν…

Ξεχάστε όσα ξέρατε: Κάπως έτσι είναι το σώμα της
Kim Kardashian μετά την εγκυμοσύνη

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Kim Kardashian έφερε στον κόσμο το
δεύτερο παιδάκι της, τον…

Ούτε ίχνος κυτταρίτιδας: Δείτε το απίστευτο κορμί της
49χρονης Halle Berry!

Να πούμε ότι δεν την ζηλεύουμε; Θα είναι ψέμα!

ΟΜΟΡΦΙΑ

Nature Care Products: Λάδι σώματος με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού, για όλους τους τύπους δέρματος
03/03/2016 13:30

Το λάδι σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού, που είναι ιδανικό για

όλους τους τύπους δέρματος, βοηθάει στην αναγέννηση του δέρματος και στην

επαναφορά της χαμένης ζωτικότητάς του, ενώ ενυδατώνει, συσφίγγει και

συμβάλει στην καλή υγεία της επιδερμίδας.

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 με βιολογικό εκχύλισμα

ροδιού, 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).

 

Εαν θελετε να τα μαθαίνετε όλα για την Υγεία κάνετε like ΕΔΩ ►

Νέα Κρυολιπόλυση 3D: μειώστε το τοπικό λίπος έως 40% σε μία μόνο ώρα,
εύκολα, γρήγορα και χωρίς πόνο!

«Να πώς είναι ο καρκίνος του
μαστού» (φωτογραφία)

Δείτε πώς είναι να διαβάζεις
ένα κείμενο, έχοντας δυσλεξία

Έρπης: Πώς θα τον προλάβετε
πριν εμφανιστεί ξανά...

Από ποια σοβαρή ασθένεια
προστατεύει το μπρόκολο

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
2016: 10 μικρά βήματα για
καλύτερη υγεία

Πόνοι στις αρθρώσεις;
Βρήκαμε τον κατάλληλο
σύμμαχο!

Σεξ με τον πρώην: Πώς μας
επηρεάζει ψυχολογικά;

Σε ποιες τροφές «κρύβεται» το
αλάτι και πώς θα το μειώσουμε
στη διατροφή μας;

«Τι να μαγειρέψω σήμερα;»
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
διατροφής από το

Mothersblog.gr

Η Κιμ Καρντάσιαν ακόμη πιο γυμνή για την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Γυμνή γυναίκα πάνω σε φορτηγό προκαλεί
κυκλοφοριακό χάος

Παντελής Παντελίδης: Νέες αποκαλύψεις
από τον πραγματογνώμονα της οικογένειας

55 εκατομμύρια δολάρια στην Έριν Άντριους
για το γυμνό βίντεο

 

Δωρεά ύψους 925.000
δολαρίων από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος στο Hospital

for Special Surgery

«Μαγνητικό» γονίδιο επέτρεψε
τη χειραγώγηση του εγκεφάλου
σε πειραματόζωα

Δραματική μείωση των
γεννήσεων λόγω οικονομικής
κρίσης

Νέα γονίδια καρκίνου του
δέρματος ανακάλυψαν
Έλληνες επιστήμονες

Συνεχίζεται το πρόγραμμα
οδοντιατρικής κάλυψης &
εμβολιασμών των Γιατρών του

Κόσμου

Το λαχανικό που δυναμώνει τα
οστά

Σε καθοδική πορεία η γρίπη -
49 σε ΜΕΘ και 164 οι νεκροί

Οστεοαρθρίτιδα: Πότε χτυπάει
«καμπανάκι» για καρδιαγγειακά

Έκκληση ΙΣΑ να πληρωθούν
άμεσα οι εφημερίες των
ειδικευομένων γιατρών του 251

ΓΝΑ
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Περισσότερα στην κατηγορία

Αναζήτηση...
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