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Nature Care Products: Ελληνικά
φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών &
περιποίησης σώματος με βιολογικά
εκχυλίσματα!
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο

Είναι γνωστό πως η φύση «παράγει» πληθώρα προϊόντων που τα
συστατικά τους έχουν χαρακτηριστικές ευεργετικές δράσεις τόσο για
τον οργανισμό όσο και για το σώμα! Βάσει αυτού, πλέον ο
σύγχρονος άνθρωπος στρέφεται όλο και περισσότερο προς τη χρήση
φυσικών καλλυντικών προϊόντων τόσο για την περιποίηση, την
τόνωση του σώματος του όσο και για τη γενικότερη ευεξία την
αναζωογόνησή του!

Bionome Health Club
Αποτρίχωση με Laser Αλεξανδρίτη: Προσφορά full face με 40€!

Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος
Nature για τη γυναίκα και τον άνδρα, έχει
δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα του
ροδιού και περιλαμβάνει σαμπουάν, μαλακτική
κρέμα, αφρόλουτρο & λάδι σώματος. Τα προϊόντα
φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature με
βιολογικά εκχυλίσματα ροδιού, συμβάλουν στην
αναζωογόνηση της επιδερμίδας ενώ προστατεύουν από
την πρόωρη γήρανση και τη φθορά από τις ηλιακές
ακτίνες. Παράλληλα, καθαρίζουν το δέρμα, λειαίνουν
τις ρυτίδες και βοηθούν στην απολέπιση
ενυδατώνοντας σε βάθος.

ΡΟΗ ειδήσεων

Μπόλαρης: Πρέπει να
αλλάξει ο
προσανατολισμός της
κατάρτισης για τους
νέους αγρότες

Για πρόωρες
εκλογές
ετοιμάζεται ο
Κυριάκος
Μητσοτάκης

Η σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος
Nature για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά, έχει
δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα μελιού
και περιλαμβάνει σαμπουάν & αφρόλουτρο καθώς
και γαλάκτωμα σώματος, Τα προϊόντα φροντίδας
μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature με βιολογικά
εκχυλίσματα μελιού για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά,
βοηθούν σημαντικά το ευαίσθητο δέρμα του μωρού, του
νηπίου αλλά και των μεγαλύτερων παιδιών και
εφήβων λειτουργώντας καταπραϋντικά & χαλαρωτικά.
Η συνδυαστική χρήση τους, λειτουργεί
αντιβακτηριδιακά ενώ έχει καθοριστικά αποτελέσματα
στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος τους.
Λόγω των αντιοξειδωτικών, των βιταμινών, των
μετάλλων αλλά και των θρεπτικών στοιχείων των
συστατικών του μελιού, λειτουργούν υπέρ της
κατακράτησης της φυσικής υγρασίας του σώματος.

"Με άδεια χέρια δεν
γυρίζουμε πίσω",
διαμηνύουν οι αγρότες

Πρόεδρος της
οργανωτικής
επιτροπής του
Συνεδρίου της Ν∆ ο
Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης

Πειθαρχικό έλεγχο
κατά του Λεοντή
διέταξε ο
Παρασκευόπουλος

Η Επιτροπή
Ανταγωνισμού, οι
οικονομικοί
εισαγγελείς και η
Focus

∆είτε όλες τις ειδήσεις

Τα Ελληνικά, φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών &
περιποίησης σώματος Nature, διατίθενται για λιανική
πώληση σε συσκευασίες 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 προμηθευτεί τα
αντίστοιχα προϊόντα σε ξεχωριστές συσκευασίες
δώρου/ταξιδίου των 50 ml!

"Χειροπέδες" σε
τέσσερα άτομα για τα
επεισόδια στο
υπουργείο Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Την Ορεινή
Αρκαδία
επισκέφτηκε ο
Κώστας
Καραμανλής

Αποστόλου: Μελανή
σελίδα τα σημερινά
επεισόδια

Σε δημόσια
διαβούλευση
τέθηκε το
καταστατικό
της...

Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης
σώματος Nature, προέρχονται κατόπιν φυσικής
επεξεργασίας & έχουν ως βάση μόνο βιολογικά
εκχυλίσματα βοτάνων, ενώ δεν περιέχουν χημικές
ουσίες & άλλα έκδοχα τους, περιέχουν - ανά είδος ουδέτερο Ph, δεν έχουν υποστεί κάποια
τεχνολογική επεξεργασία (κατά το στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν δοκιμαστεί
σε ζώα.

Στην Αθήνα εκτάκτως
την Τρίτη ο Ντόναλντ
Τουσκ

∆είτε όλες τις ειδήσεις

Όλα τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών &
περιποίησης σώματος Nature, παρασκευάζονται στα
καλύτερα πιστοποιημένα Ελληνικά εργαστήρια
παραγωγής καλλυντικών προϊόντων, δεν περιέχουν
παρα-υδροξυβενζοϊκό οξύ (paraben), ορυκτέλαια
(mineral oils), αιθανολαμίνες (ethanolamines),
ισοδιαζολίνες (isodiazolines) & τριαιθανολαμίνη
(triethanolamine) και είναι γνωστοποιημένα τόσο στον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), με Αριθμό
Γνωστοποίησης: C000003327, όσο και στην
Ευρωπαϊκή Πύλη κοινοποίησης καλλυντικών
προϊόντων C.P.N.P. (Cosmetic Products Notification
Portal), με Κωδικό Έγκρισης: 88642.

Πολίτης έκανε
μήνυση στον
Τσίπρα για την
πώληση...

Μάρδας: Στόχος
η διαδικασία
αδειοδότησης
των...

∆είτε όλες τις ειδήσεις

Bionome Health
Club
Αποτρίχωση με Laser
Alexandrite. Μπικίνι,πόδια &
μασχάλες με 150€!

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

enature.gr

/enature.gr

/enature_gr

/enature.gr
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PARAPOLITIKA plus
Αυτή είναι η πιο
σέξι Ελληνίδα
γιαγιά (ΦΩΤΟVIDEO)

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ
Ikariam - Ζήσε στην
αρχαιότητα!

Τα συγκινητικά
λόγια της Πάολα
για τον θάνατο
του πατέρα της !!

Ikariam

Καντίνες στην πλατεία
Συντάγματος για τους αγρότες
που "στρατοπεδεύουν"

Αυτές είναι οι 5
πιο sexy νέες
Ελληνίδες (ΦΩΤΟ)

Βέτο από Καραμανλή σε
∆ιαμαντοπούλου, Χρυσοχοίδη,
Παπαδόπουλο και Γιαννίτση

Ποια Ελληνίδα
πορνοστάρ θέλει
να γυρίσει τσόντα
με τον ∆ημήτρη
Σταρόβα; (VIDEO)

Παίξε διαδικτυακά, χτίσε τη
δική σου αρχαία πόλη!

∆είτε όλες τις ειδήσεις

Ikariam

Νέες προσφορές! Αρπάξτε τις
τώρα!
alibaba.com

Έκλεισε ο κόμβος στο
Μαρκόπουλο

PARAPOLITIKA TV

Ετικέτες:

ENATURE

| ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Tweet

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Ιερέας έβγαλε
στο facebook
την κηδεία του
πατέρα της
Πάολα (ΦΩΤΟVIDEO)

ΕΠΟΜΕΝΟ

"Η δε γυνή να φοβείται τον
άντρα" έγινε έγχρωμη

Μπανάκι μανάκι η
Chelsea
Handler στο
instagram
(ΦΩΤΟ)

Τι φορούσε ο Αντωνάκης, τι χρώμα είχαν τα
φουστάνια της Ελενίτσας και πώς ήταν η
οικία Κοκοβίκου;

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτή είναι η πιο σέξι
Ελληνίδα γιαγιά
(ΦΩΤΟ-VIDEO)

Τα συγκινητικά λόγια
της Πάολα για τον
θάνατο του πατέρα
της !!

Αυτές είναι οι 5 πιο
sexy νέες Ελληνίδες
(ΦΩΤΟ)

Αυτή είναι η σανίδα
που "πετάει" στα
κύματα

∆είτε μια
διαφορετική εκτέλεση
του Hello της Adele

∆εν το έχεις ξαναδεί,
μια σανίδα που πετάει
πάνω στο κύμα

Μια "διασκευή" που
μόλις σε λίγες μέρες
έγινα viral

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜ

ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
18:00 - 00:00

Ποια Ελληνίδα
πορνοστάρ θέλει να
γυρίσει τσόντα με τον
∆ημήτρη Σταρόβα;
(VIDEO)

Απίστευτη Ελληνίδα
σεξοβόμβα
αναστατώνει το
Instagram (ΦΩΤΟ)

Τα γυμνασμένα
οπίσθια της Φανής
Χαλκιά με brazilian
μαγιό! (VIDEO-ΦΩΤΟ)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

20:00 - 21:00

WOLF

ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Αυτή είναι η πιο σέξι
Ελληνίδα γιαγιά (ΦΩΤΟVIDEO)
Παρά τα χρόνια που βαραίνουν την πλάτη της
τόλμησε να τα πετάξει μπροστά στον φακό..
Όχι δεν είναι milf .. αλλά έχει αλλάξει
κατηγορία και παίζει μπάλα ως granny

12.02.2016 | 19:08

Τα συγκινητικά λόγια της
Πάολα για τον θάνατο του
πατέρα...
Η τραγουδίστρια μιλάει για την γενναία μάχη
που έδωσε ο πατέρας της με τον καρκίνο, για
τον ιερέα που ανέβασε φωτογραφίες στα
social media από την κηδεία, ενώ ξεκαθαρίζει
ότι κανείς από την οικογένεια της, δεν...

12.02.2016 | 18:26

Απίστευτη Ελληνίδα
σεξοβόμβα αναστατώνει το
Instagram (ΦΩΤΟ)

Super προσφορές
LIERAC

Η κοπέλα είναι σεξοβόμβα, με πληθωρικό
κορμί, υπέροχα στήθη και επιθυμητά οπίσθια.
Σκέτος πειρασμός για τον αντρικό εγκέφαλο!!

Προλάβετε σημέρα προσφορές
έως -40% Δωρεάν αποστολή σε
αγορές 29€

12.02.2016 | 15:38

Τα γυμνασμένα οπίσθια της
Φανής Χαλκιά με brazilian
μαγιό...
Το στριπτίζ στην παραλία και οι ...κλεφτές
ματιές του τραγουδιστή
12.02.2016 | 14:50

Η Αθηνά Οικονομάκου έχει
τέλεια οπίσθια (ΦΩΤΟ)
Είναι μια από τις πιο ταλαντούχα και όμορφες
από την νέα γενιά Ελλήνων ηθοποιών, που
ποτέ δεν έχει απασχολήσει τα media.. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει το τέλειο
κορμί.

12.02.2016 | 14:18

Νέα αλλαγή για την
∆ήμητρα Ματσούκα –
Έγινε…πλατινέ! (ΦΩΤΟ)
Η ∆ήμητρα Ματσούκα έκανε τα μαλλιά της
ακόμα πιο ξανθιά… πλατινέ.
12.02.2016 | 12:44

Αυτό είναι το απόλυτο
θηλυκό του Facebook
(ΦΩΤΟ)
Το κορίτσι αυτό μαγεύει κάθε μέρα
εκατομμύρια φίλους της που την ακολουθούν
στα social media με το πιο "καυτό" υλικό της

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.02.2016 | 12:16

Την Ορεινή
Αρκαδία
επισκέφτηκε ο
Κώστας
Καραμανλής

Τα ζώδια της Παρασκευής
12 Φεβρουαρίου
∆ιάβασε τις ημερήσιες προβλέψεις για το
ζώδιό σου

Ηχηρή απουσία
του Κώστα
Καραμανλή από
την ψηφοφορία
για τις τηλεοπτικές
άδειες

12.02.2016 | 11:23

∆ες τις 25 πιο σέξυ
τεννίστριες για το 2016
(ΦΩΤΟ+VIDEO)

Κουμουτσάκος για
Καμμένο: Πρώτη
φορά βλέπω
ΥΠΕΘΑ να
τρέπεται σε φυγή

Παρακάτω σου παραθέτουμε βίντεο και
φωτογραφίες από 25 καλλονές, από 25
κοριτσάρες - τις πιο καυτές επαγγελματίες
τεννίστριες παγκοσμίως

12.02.2016 | 10:56

Η Κλέλια Ανδριολάτου είναι
ο λόγος για να βλέπεις...

∆είτε όλες τις ειδήσεις

Η 19χρονη καλλονή έχει φανατικούς
θαυμαστές!

11.02.2016 | 19:33

Η Τζένη Μπότση είναι
τέλειο milf με διαφορά
στήθους (ΦΩΤΟ-...
"∆εν είδα και τεράστια διαφορά μετά το
μπότοξ" είπε η Ελληνίδα ηθοποιός, σε μια
δήλωση που λίγες έχουν κάνει
11.02.2016 | 18:04

Ζωή Αγγελική: Η Ελληνίδα
Τζολί που κατακτά την
Αμερική! (...

SPORTS
Ολυμπιακός: Νοκ
άουτ ο Καμπιάσο

Ποια Τζολί; Η δική μας Ζωή Αγγελική
Μαντζακίνη είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες
στον χώρο της μόδας. Ζει στην Αμερική όπου
και εργάζεται.

11.02.2016 | 15:53

Πόσα κιλά είναι η Ελένη
Μεναγάκη;

Απέρριψε την Παρί
ο Αζάρ!

H Ελένη Μενεγάκη αποκαλύπτει τα κιλά της
και μας αφήνει «κόκκαλο».. Εσύ την πιστεύεις;
ΠΑΟΚ και
Πανιώνιος για μια
θέση στα ημιτελικά
του Κυπέλλου

11.02.2016 | 15:31

Τα ζώδια της Πέμπτης 11
Φεβρουαρίου
∆ιάβασε τις ημερήσιες προβλέψεις για το
ζώδιό σου

11.02.2016 | 15:21

Ελληνίδα πολύ γνωστό
μοντέλο, μας έδειξε οπίσθια
το...
Πριν λίγες ώρες πολύ αγαπημένο μοντέλο,
που φημίζεται για τα όμορφα οπίσθιά της..
αλλά και το υπέροχο μπούστο της ξανά
χτύπησε μέσα από το instagram

10.02.2016 | 18:45

∆είτε όλες τις ειδήσεις

Κεραλοιφή για
Σπυράκια
sensities.com

Καταπολεμήστε τα Σπυρακια και την ακμή
με 100% φυσικό τρόπο.

Ασφάλεια
Αυτοκινήτου €42
Ψαχνεις
Ανταλλακτικό

Ποια Αντελίνα Τζολί, δείτε
την Ελληνίδα Θεά που της
μοιάζει...
Είναι γλυκιά σαν καραμέλα, με διαφορά
στήθους πιο ζουμερή .. και πιο εντυπωσιακή
από πολλές διεθνής σταρ. Απλά διαπιστώστε
το

10.02.2016 | 13:46

Η Κατερίνα Παπουτσάκη
κάνει απίστευτο έρωτα
(VIDEO)
Από πολλούς θεωρείτε ως μια από τις πιο σέξι
Ελληνίδες ηθοποιούς, αν και δεν έχει δώσει
δικαίωμα, αλλά όταν κάνει σεξ είναι πολύ
«καυτή».. ∆είτε και πείτε μας

LIFESTYLE

10.02.2016 | 12:33

Τα ζώδια της Τετάρτης 10
Φεβρουαρίου

Αυτή είναι η πιο
σέξι Ελληνίδα
γιαγιά (ΦΩΤΟVIDEO)

∆ιάβασε τις ημερήσιες προβλέψεις για το
ζώδιό σου

Τα συγκινητικά
λόγια της Πάολα
για τον θάνατο
του πατέρα της !!

10.02.2016 | 12:22

Μπανάκι - μανάκι η
Chelsea Handler στο
instagram (ΦΩΤΟ)

Απίστευτη
Ελληνίδα
σεξοβόμβα
αναστατώνει το
Instagram
(ΦΩΤΟ)

Κορμάρα η 41χρονη παρουσιάστρια

09.02.2016 | 21:32

Nature Care Products:
Ελληνικά φυσικά προϊόντα
φροντίδας...
Είναι γνωστό πως η φύση «παράγει» πληθώρα
προϊόντων που τα συστατικά τους έχουν
χαρακτηριστικές ευεργετικές δράσεις τόσο για
τον οργανισμό όσο και για το σώμα! Βάσει
αυτού, πλέον ο σύγχρονος άνθρωπος
στρέφεται...

∆είτε όλες τις ειδήσεις

MEDIA

09.02.2016 | 18:08

ΕΙΤΗΣΕΕ:
"Συκοφαντία
Τσίπρα τα περί
οφειλών των
τηλεοπτικών
σταθμών"
Στην «Goal News»
ο Γιώργος Μαζιάς

Τι θέλει ο
Βρυώνης από το
MEGA;

∆είτε όλες τις ειδήσεις

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Αθήνα
14°C
Σάββατο

Αραιές νεφώσεις

13° / 18°

Κυριακή

Βροχοπτώσεις

14° / 18°

Δευτέρα

Βροχοπτώσεις

15° / 20°

Πρόγνωση καιρού από το weather.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ειδήσεις

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ της ημέρας

Η Κάθοδος των Κρητικών
12.02.2016 | 12:00

EΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ
∆ιαδραστικός χάρτης
-Επιλέξτε περιοχή

ΕΠΙΛΟΓΗ

∆ΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

NEA

ΣΤΗΛΕΣ

PARAPOLITIKA PLUS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α
MEDIA
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
∆ΙΕΘΝΗ
ΣΤΗΛΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ TV
ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ
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Nature care products: η προσιτή
«φυσική» πολυτέλεια...6 αστέρων*!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο

1 κολπο διώχνει την τριχα
Γρήγορος τρόπος για αποτρίχωση. Δες το κόλπο για αποτρίχωση

ΡΟΗ ειδήσεων

Ο Λεωνίδας
Γρηγοράκος κατηγορεί
το υπουργείο Υγείας
για παραποίηση
στοιχείων σε
διαγωνισμό για τις
εντατικές

Tα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης
σώματος Nature, πλέον, αποτελούν την Ελληνική
«φυσική» πρόταση και για την περιποίηση και τη
φροντίδα των πελατών του ξενοδοχείου σας!
Επιλέξτε, για το ξενοδοχείο σας, τις ειδικές
συσκευασίες των φυσικών προϊόντων φροντίδας
μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature των 50 ml,
με βιολογικά εκχυλίσματα ροδιού για τη γυναίκα & τον
άνδρα, και με βιολογικά εκχυλίσματα μελιού, για
βρέφη (+6μηνών) & παιδιά, και δημιουργήστε το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα! Τα φυσικά προϊόντα
περιποίησης Nature, θα προσφέρουν στους πελάτες σας
τον πιο «φυσικό» τρόπο για τη περιποίηση, την
ευεξία αλλά και την αναζωογόνηση του σώματος
τους και παράλληλα θα ενισχύσουν τη συνολική
εικόνα του ξενοδοχείου σας...

Κατέρρευσε
πολυκατοικία στα
Κανάρια Νησιά - Μία
νεκρή στα συντρίμμια

Ο Μπόμπολας
δίνει 50 εκ. Ευρώ
στο κυπριακό
δημόσιο

Σταμάτησε τις
δημοσκοπήσεις η
GPO

Αποχώρησε η Νέα
∆ημοκρατία από τον
διάλογο για την
παιδεία

Η εγγύηση
Μπόμπολα Ψυχαρη στο mega

Pulse: Προβάδισμα έξι
μονάδων της Νέας
∆ημοκρατίας έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ

Τα Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών &
περιποίησης σώματος Nature, για ξενοδοχειακή
χρήση, περιλαμβάνουν 2 σειρές:

∆είτε όλες τις ειδήσεις

τη σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος
Nature για τη γυναίκα και τον άνδρα, που έχει
δημιουργηθεί με βάση βιολογικά εκχυλίσματα
ροδιού και περιλαμβάνει σαμπουάν, μαλακτική κρέμα,
αφρόλουτρο & ξηρό λάδι σώματος,
Σκηνές φαρ ουεστ στο
λιμάνι του Πειραιά:
Αφγανός μαχαίρωσε
συμπατριώτη του

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
"Ξαναχτύπησε" ο
Πολάκης: Η
φράση του...

τη σειρά φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος
Nature που έχει σχεδιαστεί ειδικά για βρέφη
(+6μηνών) & παιδιά (ξεχωριστή, επιλεκτική παροχή
για τις οικογένειες με μικρά παιδιά), στηρίζεται σε
βιολογικά εκχυλίσματα μελιού και περιλαμβάνει
σαμπουάν & αφρόλουτρο καθώς και γαλάκτωμα
σώματος.

Προβληματισμός
Βούτση για τον
καταιγισμό...

Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης
σώματος Nature, προέρχονται κατόπιν φυσικής
επεξεργασίας & έχουν ως βάση μόνο βιολογικά
εκχυλίσματα βοτάνων, ενώ δεν περιέχουν χημικές
ουσίες & άλλα έκδοχα τους, περιέχουν - ανά είδος ουδέτερο Ph, δεν έχουν υποστεί κάποια τεχνολογική
επεξεργασία (κατά το στάδιο της παραγωγικής
διαδικασίας) και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.
Παρασκευάζονται, δε, στα καλύτερα πιστοποιημένα
Ελληνικά εργαστήρια παραγωγής καλλυντικών
προϊόντων, δεν περιέχουν παρα-υδροξυβενζοϊκό οξύ
(paraben), ορυκτέλαια (mineral oils), αιθανολαμίνες
(ethanolamines), ισοδιαζολίνες (isodiazolines) &
τριαιθανολαμίνη (triethanolamine) και είναι
γνωστοποιημένα τόσο στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), με Αριθμό Γνωστοποίησης:
C000003327, όσο και στην Ευρωπαϊκή Πύλη
κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων C.P.N.P.
(Cosmetic Products Notification Portal), με Κωδικό
Έγκρισης: 88642.

Επίθεση στο ∆ΝΤ
εξαπολύει μέσω των
Financial Times o
Αλέξης Τσίπρας

∆είτε όλες τις ειδήσεις

Στο στόχαστρο
της ΕΣΗΕΑ
Πολάκης και
Τόσκας

Στις Οινούσσες ο
Καμμενος μετά
τις παραβιάσεις

∆είτε όλες τις ειδήσεις

Nature Care Products
www.enature.gr

PARAPOLITIKA plus

T: +30 213 0351222-3

Ο Σωτήρης
Γεωργούντζος
"έσκισε" τον
Γκλέτσο
καλεσμένος στο
"The 2Night
Show" (VIDEO)

enature.gr

/enature.gr

/enature_gr

/enature.gr

/enature_gr

Αυτό είναι το
instagram που
πρέπει
οπωσδήποτε να
ακολουθήσεις
(ΦΩΤΟ)

Η 19χρονη
Βραζιλιάνα τα
«σπάει» όλα, και
μοιράζει
εγκεφαλικά
(ΦΩΤΟ)

NATURE HELLAS CARE PRODUCTS
42 Eleftheriou Venizelou Avenue, 10679 Athens, Greece
// Λ. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 42, 10679 Αθήνα,
Ελλάδα, T: +30 213 0351222, E: info@enature.gr, W:
www.enature.gr

Η Νικολέττα
Ράλλη μας τα
έδειξε όλα, δεν
έκρυψε τίποτα
(ΦΩΤΟ-VIDEO)

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ
Το πιο καινούριο iPhone, στα
χέρια σας

∆είτε όλες τις ειδήσεις

Iphone6

∆είτε την απίστευτη milf πως
τον τρελαίνει με τον χορό της
(VIDEO)

Η ∆ήμητρα Λιάνη Παπανδρέου
ζει από το ενοίκιο της βίλας
στην Εκάλη

PARAPOLITIKA TV
Κερδίστε το πιο καινούριο
iPhone
Iphone6

Κερδίστε ένα iPhone - μάθετε
πώς
Iphone6

Υπέροχο βίντεο με drone: To
χωριό της Κρήτης που δεν
φοβάται Χάρο
Οι κάτοικοι του Αγίου Θωμά ενός πανέμορφου
χωριού λίγο έξω από το Ηράκλειο Κρήτης, δεν
φοβούνται...

Φοιτητής στην Οξφόρδη ο
Κώστας Μπακογιάννης

Ετικέτες:

O Harry Potter
επιστρέφει στις
οθόνες

NATURE CARE PRODUCTS
Κοινοποιήστε 0

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Απίστευτο: Ο
Ρουβάς τρώει
«παντόφλα»
από την
Ζυγούλη!
(VIDEO)

Tweet

Έπεσε σε καρχαρία
κατά λάθος

Έκανε surf και έπεσε
∆είτε τo νέο τρέιλερ
πάνω σε καρχαρία
της spin off ταινίας του
Χάρι Πότερ

ΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Νικολέττα
Ράλλη μας τα
έδειξε όλα, δεν
έκρυψε τίποτα
(ΦΩΤΟ-VIDEO)

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ
22:00 - 22:45

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΒΟΥΛΗΣ ΒΗΜΑ

22:00 - 23:00

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Ο Σωτήρης
Γεωργούντζος
"έσκισε" τον Γκλέτσο
καλεσμένος στο "The
2Night Show"
(VIDEO)

Αυτό είναι το
instagram που πρέπει
οπωσδήποτε να
ακολουθήσεις
(ΦΩΤΟ)

Η Νικολέττα Ράλλη
μας τα έδειξε όλα,
δεν έκρυψε τίποτα
(ΦΩΤΟ-VIDEO)

Αυτή η φοιτήτρια
έριξε το ίντερνετ με
τις προκλητικές της
πόζες (ΦΩΤΟ)

22:00 - 23:00

Η 19χρονη
Βραζιλιάνα τα
«σπάει» όλα, και
μοιράζει εγκεφαλικά
(ΦΩΤΟ)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

21:30 - 23:00

EVENING REPORT

Πήρε το τίτλο το
2000, κι από τότε
χάσαμε τον ύπνο μας
(ΦΩΤΟ)

ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ο Σωτήρης Γεωργούντζος
"έσκισε" τον Γκλέτσο...
Το μεγαλύτερο γέλιο προκάλεσε όταν ξέφυγε
εντελώς στοχεύοντας τον ∆ήμαρχο Στυλίδας
Απόστολο Γκλέτσο με αφορμή τις
«αποκαλύψεις» του σχετικά με τους…
σεξουαλικούς του πειραματισμούς

14.04.2016 | 19:13

Αυτό είναι το instagram
που πρέπει οπωσδήποτε
να...
Εντάξει, πρέπει να το παραδεχθείτε ότι η
στήλη έχει άποψη για τις γυναίκες, αλλά αυτό
είναι το πιο καλοστημένο instagram μακράν
το καλύτερο

14.04.2016 | 18:38

Η Νικολέττα Ράλλη μας τα
έδειξε όλα, δεν έκρυψε
τίποτα (...
Η σέξι παρουσιάστρια προκάλεσε εγκεφαλικά
επεισόδια με τα αποκαλυπτικά μαγιό της που
δεν άφηναν και πολλά στη φαντασία των
ανδρών.. Μας έστειλε αδιάβαστους!!

14.04.2016 | 17:20

Nature care products: η
προσιτή «φυσική»
πολυτέλεια...6...

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
"Ξαναχτύπησε" ο
Πολάκης: Η φράση
του που έκανε
έξαλλη την
Χριστοφιλοπούλου

14.04.2016 | 16:14

Απίστευτο: Ο Ρουβάς τρώει
«παντόφλα» από την
Ζυγούλη! (...

"Πόλεμος"
ΑυγενάκηΚύρτσου

Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην
εκπομπή «Βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο».
Ο παρουσιαστής τον ρώτησε γιατί δεν τον
βλέπουμε έξω συχνά με τους φίλους του. Ο
Σάκης Ρουβάς απάντησε γελώντας:...

14.04.2016 | 13:26

Μαίρη Συνατσάκη: Η
ανεργία την έκανε να μείνει
μόνο με τα...

ΟΝΝΕ∆: Ο
συμβολισμός για
τον χώρο του
συνεδρίου στη
Θεσσαλονίκη

Η παρουσιάστρια έκανε μια άκρως
αποκαλυπτική φωτογράφιση στο Down
Town, ανανεωμένη και με νέο look,
πόζαρε φορώντας καυτά εσώρουχα και...

∆είτε όλες τις ειδήσεις

14.04.2016 | 13:20

Πάνος Κιάμος: Οι
επικίνδυνες δίαιτες που του
«κόστισαν»!

SPORTS

Ο τραγουδιστής σε πρόσφατη συνέντευξη του
μεταξύ άλλων, μίλησε για τον λόγο που έχασε
πολλά κιλά και τις επικίνδυνες δίαιτες που
έχει κάνει στην προσπάθειά του να αδυνατίσει
γρήγορα. «Ο λόγος που αδυνάτισα δεν...

Ο Ολυμπιακός
διαφημίζει την
Ελλάδα στο
συνέδριο που
συνδιοργανώνει
μαζί με το
Χάρβαρντ

14.04.2016 | 9:35

Απίστευτο κι όμως αληθινό:
Τραγουδιστής κλώτσησε
θαυμάστριά...

Ο Αθανάσιος
Τάρτης για τις
απαιτήσεις
Κοντονή στο ∆.Σ.
της Ε.Π.Ο.

Όλα συνέβησαν κατά την διάρκεια live
εμφάνισης του συγκροτήματος του
τραγουδιστή. Η νεαρή κοπέλα ανέβηκε στην
σκηνή, την ώρα που...

14.04.2016 | 9:33

Ποινή πέντε
θέσεων στον
Χάμιλτον

Τα ζώδια της Πέμπτης 14
Απριλίου
ΚΡΙΟΣ

∆είτε όλες τις ειδήσεις
14.04.2016 | 9:00

Facial
Rejuvenation PRP

Η Σάσα Μπάστα κάνει
στροφή στην ποιότητα
(VIDEO)

Σταματείστε το χρόνο! Με
την θεραπεία των stars του
Hollywood.

Τι δηλώνει το μοντέλο

13.04.2016 | 19:25

Ντορέττα Παπαδημητρίου:
Στην παραλία με μαγιό και
χωρίς...
"Βροχή" τα likes

LIFESTYLE
13.04.2016 | 19:20

Η Ελένη Μενεγάκη
αποκάλυψε onair ότι δεν
φορούσε σουτιέν (...

Ο Σωτήρης
Γεωργούντζος
"έσκισε" τον
Γκλέτσο
καλεσμένος στο
"The 2Night
Show" (VIDEO)

Έριξε ρουκέτα η Ελένη, όταν κατάλαβε ότι ο
Γρηγόρης της πατούσε το φουστάνι της, και
υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να αποκαλυφθεί
στο στήθος της

Αυτό είναι το
instagram που
πρέπει
οπωσδήποτε να
ακολουθήσεις
(ΦΩΤΟ)

13.04.2016 | 17:37

∆είτε την πιο σέξι 51χρονη
Ελληνίδα ηθοποιό που
περπάτησε...

Η Νικολέττα
Ράλλη μας τα
έδειξε όλα, δεν
έκρυψε τίποτα
(ΦΩΤΟ-VIDEO)

Είναι μια από τις πιο σέξι παρουσίες στα
τηλεοπτικά.. αλλά και θεατρικά δρώμενα, και
ο χρόνος δεν την έχει αγγίξει ∆ιαπιστώστε το
13.04.2016 | 16:41

Η Ελένη Μενεγάκη πιο
sexy από ποτέ με μαγιό στα
Άχλα! (ΦΩΤΟ...
Η παρουσιάστρια πριν λίγες μέρες αποκάλυψε
μέσα απο τον προσωπικό της λογαριασμό στα
social media ότι βρέθηκε στον...
13.04.2016 | 13:02

∆είτε όλες τις ειδήσεις

MEDIA

H Μόνικα Μπελούτσι στη
Μύκονο παρέα με
Κωστόπουλο και...

Εξελίξεις στο
ΜEGA-Η Τράπεζα
Πειραιώς
κατήγγειλλε
δανειακή σύμβαση
με το κανάλι

Η 51χρονη σταρ αγαπάει τα ελληνικά νησιά
και επισκέπτεται συχνά τις θάλασσές
μας. Ωστόσο, η Μόνικα Μπελούτση...
13.04.2016 | 12:58

Στο στόχαστρο της
ΕΣΗΕΑ Πολάκης
και Τόσκας

Η Ελένη Φουρέιρα
εξομολογείται: «Για μήνες
έπαιρνα φάρμακα...
Η τραγουδίστρια μέσα απο πρόσφατη
συνεντευξή της δηλώνει πως δεν δίνει
μεγάλη σημασία σε αρνητικά για εκείνη
δημοσιεύματα. Ωστόσο, μιλώντας στο...

Απόψε ο Σάκης
Ρουβάς
παρουσιάζει το
«Madame Figaro,
Γυναίκες της
χρονιάς»

13.04.2016 | 10:47

∆είτε τον Λάμπη Λιβιεράτο
φαντάρο πριν από πολλά
χρόνια!

∆είτε όλες τις ειδήσεις

Ο τραγουδιστής γύρισε τον χρόνο μερικά
χρόνια πίσω και δημοσίευσε στην προσωπική
του σελίδα στο Facebook μια φωτογραφία
από την περίοδο που υπηρετούσε την
στρατιωτική του θητεία. Ο Λάμπης Λιβιεράτος
νοστάλγησε...

13.04.2016 | 10:44

Τα ζώδια της Τετάρτης 13
Απριλίου
Εύνοια και παροχές

13.04.2016 | 9:11

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Αθήνα

Η ανανεωμένη "Μαντζάρου
3" υποδέχεται την άνοιξη...

21°C
Παρασκευή

Αίθριος καιρός

17° / 26°

Σάββατο

Αίθριος καιρός

17° / 25°

Κυριακή

Αίθριος καιρός

18° / 27°

Το στέκι του Κολωνακίου έρχεται ανανεωμένο

12.04.2016 | 21:48

Πρόγνωση καιρού από το weather.gr

Μόνο στo freddonews.gr:
Τόσα χρήματα πήρε η
∆ημητρίου για...
Αποκάλυψη της Freddo

12.04.2016 | 19:51

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ειδήσεις

1 κολπο διώχνει την τριχα
Γρήγορος τρόπος για αποτρίχωση. Δες το κόλπο για αποτρίχωση

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ της ημέρας

Συγκλονιστικά αρχαιολογικά ευρήματα στο
Φάληρο
14.04.2016 | 12:28

EΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ
∆ιαδραστικός χάρτης
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