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ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ

Μαλλιά, Ομορφιά, Προϊόντα, Σώμα, Φυσικά Καλλυντικά

Ελληνικό, φυσικό, ξηρό λάδι
σώματος με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού Nature,
για την γυναίκα και τον
άνδρα
2 days ago

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το Ελληνικό φυσικό, ξηρό λάδι σώματος με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
NATURE, για τη γυναίκα & τον άνδρα, βοηθάει στην αναγέννηση του δέρματος

Διαφήμιση

& στην επαναφορά της χαμένης ζωτικότητάς του ενώ ενυδατώνει, συσφίγγει &
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 & χαρίζουν λάμψη στην
επιδερμίδα. Η περιποίηση ολοκληρώνεται με τα αρώματα ροδιού και μανόλιας
που χαλαρώνουν και ηρεμούν σώμα και πνεύμα.
Διαφήμιση

Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση από τη σύγχρονη οικογένεια αφού δεν
αφήνει λεκέδες, απορροφάται εύκολα, δεν περιέχει parabens & χρωστικές
ουσίες και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.
Το φυσικό, ξηρό λάδι σώματος 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 και METRO Cash & Carry, Φαρμακεία κλπ).-

Διαφήμιση

Το φυσικό, ξηρό λάδι σώματος 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

Θεσσαλών Ομορφιά
11,970 likes

περιποίησης της Nature Hellas Care Products, προέρχονται κατόπιν φυσικής
επεξεργασίας, δεν περιέχουν χημικές ουσίες & άλλα έκδοχα της, ενώ δεν έχουν

Like Page

Share

υποστεί κάποια τεχνολογική επεξεργασία (κατά το στάδιο της παραγωγικής
διαδικασίας) και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Όλα τα προϊόντα περιποίησης και

Be the first of your friends to like this

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).

Nature Care Products
www.enature.gr
T: +30 213 0351222-3
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Θεσσαλών Ομορφιά
2 hours ago

Το πιο δημοφιλές χρώμα μαλλιών
αυτή τη στιγμή είναι το Mushroom
Blonde
Διαβάστε περισσότερα εδώ:
https://bit.ly/2X7rsxz
#thessalonomorfia

Διαφήμιση
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ

Beauty Testing, Μαλλιά, Ομορφιά, Προϊόντα, Πρόσωπο, Σώμα, Φυσικά
Καλλυντικά

Γνωρίστε την Nature Care
Products, την Ελληνική
εταιρία παραγωγής φυσικών
προϊόντων ομορφιάς με
βιολογικά εκχυλίσματα!
23 hours ago

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τα ελληνικά προϊόντα Nature Care Products μπορεί να τα έχετε δει σε
φαρμακεία ή στο δίκτυο καταστημάτων My Market. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει,
είμαι σίγουρη ότι θα σας δώσω να καταλάβετε σήμερα πόσο φροντίζουν και
περιποιούνται τα μαλλιά και το σώμα μας!

Θεσσαλών Ομορφιά
11,970 likes

Η Nature Hellas Care Products είναι μια Ελληνική εταιρεία που από το 2014
δημιουργεί, σε συνεργασία με τα καλύτερα πιστοποιημένα Ελληνικά
εργαστήρια παραγωγής προϊόντων περιποίησης, τα πιο αγνά Ελληνικά φυσικά
προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος, χρησιμοποιώντας μόνο

Like Page

Share

Be the first of your friends to like this

βιολογικά εκχυλίσματα των πιο δραστικών συστατικών της φύσης. Τα
συστατικά των φυσικών προϊόντων περιποίησης της Nature Hellas Care
Products, προέρχονται κατόπιν φυσικής επεξεργασίας & έχουν ως βάση μόνο
βιολογικά εκχυλίσματα βοτάνων, ενώ δεν περιέχουν χημικές ουσίες & άλλα
έκδοχα τους, δεν έχουν υποστεί κάποια τεχνολογική επεξεργασία (κατά το
στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. ‘Όλα τα
προϊόντα περιποίησης και φροντίδας, 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).
Εγώ αγάπησα αυτά τα 3 προϊόντα από τη σειρά φυσικών προϊόντων φροντίδας
μαλλιών & περιποίησης σώματος με βιολογικά εκχυλίσματα NATURE για τη
γυναίκα και τον άνδρα που έχουν δημιουργηθεί με βάση τα πιο αγνά συστατικά
του ροδιού, του μελιού, του ελαιόλαδου και των φυκιών.

Φυσικό-Φυτικό καλλυντικό σαπούνι ελαιόλαδου με φύκια για
απολέπιση : Το φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με φύκια NATURE είναι
ένα καλλυντικό σαπούνι με απολεπιστική δράση που διεγείρει τη
μικροκυκλοφορία, εξαλείφει τις τοξίνες και συμβάλλει στη βελτίωση της
εμφάνισης της επιδερμίδας του σώματος. Τα φύκια κάνουν «peeling»,
βοηθώντας στην τόνωση και στην σύσφιξη ενώ το ελαιόλαδο αυξάνει την
ενυδάτωση της επιδερμίδας. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.
Φυσικό σαμπουάν με ρόδι: Το φυσικό σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα
ροδιού NATURE για τη γυναίκα & τον άνδρα, είναι ιδανικό για καθημερινή
χρήση, καθαρίζει σε βάθος, ενώ παράλληλα συμβάλει στην προστασία της
φωτεινότητας των μαλλιών χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες
& αντιοξειδωτικά. 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. Είναι
κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών.
Φυσικό αφρόλουτρο με ρόδι: Το φυσικό αφρόλουτρο με βιολογικό
εκχύλισμα ροδιού NATURE για τη γυναίκα & τον άνδρα, είναι ιδανικό για
καθημερινή χρήση, 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 τζίνγκο μπιλόμπα 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 κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.
Με τόσο φυσικά συστατικά η ώρα μου για μπάνιο είναι σκέτη
απόλαυση! Η αίσθηση στα μαλλιά και στο σώμα μου είναι μοναδική
και κάθε φορά νιώθω πραγματικά αναζωογονημένη! Είναι σίγουρο ότι
θα τα αγαπήσετε, όπως τα αγάπησα και εγώ. Πραγματικά, ελληνικά
βιολογικά καλλυντικά που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και πιο
όμορφη, εξασφαλίζοντας χαλάρωση και υγεία στο δέρμα μας.
Βρείτε την Nature Care Products στο Facebook εδώ
Βρείτε την Nature Care Products στο Instagram εδώ
Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό της κατάστημα εδώ
Γράφει η Ιφιγένεια Γιαννοπούλου

a

Facebook

d

Twitter

f

Google+

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

THESSALIKI PRESS

28ης Οκτωβρίου

Email:

Εταιρικό Προφίλ

85

info@thessalikipr

Διαφήμιση

Βόλος

ess.gr

Επικοινωνία

Τηλ: 24210 36610

Web:

Fax: 24210 34320

www.thessalikipr
ess.gr

©2018 All Rights Reserved Thessaliki Press

Θεσσαλών Ομορφιά
2 hours ago

Το πιο δημοφιλές χρώμα μαλλιών
αυτή τη στιγμή είναι το Mushroom
Blonde
Διαβάστε περισσότερα εδώ:
https://bit.ly/2X7rsxz
#thessalonomorfia
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ

Beauty Testing, Παιδικά Καλλυντικά, Προϊόντα

Αγνά,φυσικά,ελληνικά
παιδικά καλλυντικά με μέλι
από την Nature Care
Products
September 12, 2019, 8:59 am

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Νομίζω οι περισσότεροι γονείς αυτές τις μέρες, όπως εγώ άλλωστε, τρέχουμε
στο σχολείο, στο φροντιστήριο,στα αθλήματα και γενικά είμαστε σε ένα
τρέξιμο αυτή την περίοδο! Μαζί με εμάς τρέχουν και τα μικρά μας φυσικά.
Μόνο η ώρα του μπάνιου τους πριν τον βραδυνό ύπνο είναι η στιγμή που

Διαφήμιση

χαλαρώνουν και βγαίνει η κούραση όλης της μέρας…
Έτσι και εγώ, επειδή θέλω να αγοράζω όσο γίνεται πιο φυσικά καλλυντικά για
την κόρη μου, βρήκα τη σειρά αυτή που θα σας δείξω που αποτελείται από
φυσικό σαμπουάν και αφρόλουτρο (2σε1) με βιολογικό εκχύλισμα
μελιού Nature, για βρέφη (+6 Μηνών) και παιδιά και γαλάκτωμα
σώματος με υπέροχο άρωμα που μας έχει ξετρελάνει!

Διαφήμιση

Το Ελληνικό φυσικό σαμπουάν και αφρόλουτρο (2σε1) με βιολογικό
εκχύλισμα μελιού NATURE, για βρέφη (+6 Μηνών) & παιδιά, είναι ειδικά
φτιαγμένο για το ευαίσθητο βρεφικό (+6 Μηνών) αλλά & παιδικό δέρμα με

Διαφήμιση

σκοπό να καθαρίζει απαλά τόσο το σώμα όσο και τα μαλλιά, χωρίς να ξηραίνει
την ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα. Τα εκχυλίσματα φύλλων ελιάς 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, του νηπίου, του παιδιού αλλά και του εφήβου. Είναι
ιδανικό για καθημερινή χρήση αφού έχει φιλικό για το δέρμα pH, δεν
περιέχει parabens & χρωστικές ουσίες και είναι κατάλληλο για όλους

Θεσσαλών Ομορφιά
12,296 likes

τους τύπους μαλλιών & δέρματος.
Like Page

Share

Be the first of your friends to like this

Θεσσαλών Ομορφιά
on Saturday

Διώξε τους μαύρους κύκλους με αυτά
τα 4 βήματα!

Το φυσικό γαλάκτωμα σώματος με βιολογικό εκχύλισμα μελιού
NATURE, για βρέφη (+6 Μηνών) & παιδιά, επανορθώνει, ενυδατώνει και
καταπραΰνει αποτελεσματικά το ευαίσθητο δέρμα, ενώ τα βιολογικά
εκχυλίσματα του, προστατεύουν το δέρμα αφήνοντάς το εξαιρετικά απαλό.
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 & από κουκούτσια βερίκοκου σε συνδυασμό
με τη πανθενόλη, ανακουφίζουν από ερεθισμούς, προλαβαίνουν την
ξηροδερμία και προσφέρουν απολυτή προστασία στο δέρμα του βρέφους, του
νηπίου, του παιδιού αλλά και του εφήβου. Είναι κατάλληλο για όλους τους
τύπους δέρματος, έχει φιλικό για το δέρμα pH, περιέχει μόνο
βιολογικά εκχυλίσματα, χωρίς parabens & χρωστικές ουσίες.
Το Ελληνικό φυσικό σαμπουάν και αφρόλουτρο και γαλάκτωμα που σας έδειξα,
παράγονται στην Ελλάδα και διατίθονται μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος (eshop) www.enature.gr, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία
πώλησης (Spar, Spar Mazi Markets 241 028 8660, δίκτυο καταστημάτων
MY MARKET, βιολογικά καταστήματα, Φαρμακεία κλπ)
Και ήθελα να γράψω αυτό το beauty testing σήμερα, γιατί η πρώτη μέρα στο
σχολείο μας χτες τελείωσε με το πιο αρωματικό μπάνιο για τη μικρή μου…
Bonus: Για να έχετε και εσείς την ευκαιρία να δοκιμάσετε στα μικρά σας αυτή
τη φυσική σειρά καλλυντικών, σας έχω διαγωνισμό στο Facebook τις επόμενες
μέρες, οπότε ακολουθήστε μας στις σελίδες Θεσσαλών Ομορφιά και Nature
Care Products για να μην τον χάσετε!
Γράφει η Ιφιγένεια Γιαννοπούλου
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Διώξε τους μαύρους κύκλου…
Τα panda eyes δεν αρέσουν σε κα…

Διαφήμιση
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1.225

ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ

Μαλλιά, Προϊόντα, Σώμα, Φυσικά Καλλυντικά

NATURE care products με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού!
7 hours ago

Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Ελληνικό, φυσικό σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού

Διαφήμιση

Nature για την γυναίκα και τον άνδρα
Το Ελληνικό φυσικό σαμπουάν με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
NATURE, για τη γυναίκα & τον

Θεσσαλών Ομορφιά

άνδρα, καθαρίζει σε βάθος ενώ

12,835 likes

παράλληλα συμβάλει στην
προστασία της φωτεινότητας των
μαλλιών, χάρη στην υψηλή

Like Page

περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες &
αντιοξειδωτικά. 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. Το
φυσικό σαμπουάν με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE 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.
Ελληνικό, φυσικό αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού
Nature για την γυναίκα και τον άνδρα
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 & χρωστικές ουσίες και είναι κατάλληλο για όλους τους
τύπους δέρματος.
Το φυσικό σαμπουάν και αφρόλουτρο με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE,
παράγονται στην Ελλάδα και διατίθενται σε συσκευασίες 250ml και 50ml (για
ξενοδοχειακή χρήση) μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop)
www.enature.gr αλλά και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης [δίκτυο
«Υπερκαταστημάτων» (Hyper Markets) ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, δίκτυο καταστημάτων MY
MARKET και METRO Cash & Carry (χονδρική πώληση ξενοδοχειακών
προϊόντων), δίκτυο καταστημάτων του ομίλου SPAR HELLAS, δίκτυο
καταστημάτων του ομίλου ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., δίκτυο καταστημάτων του
ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., δίκτυο καταστημάτων
ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε, Φαρμακεία κ.α.].
Τα φυσικά σαμπουάν και αφρόλουτρα με
βιολογικό εκχύλισμα ροδιού NATURE,
διατίθενται 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).

Nature Hellas Care Products E.E.
Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 42,
10679 Αθήνα, Αττική, Ελλάδα,
T: +30 213 0351222-3,
E: info@enature.gr, eshop@enature.gr
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It's spring..it's nail art...its Secret
Beauty Shop !!!!

Σας παρουσιάζουμε τη νέα σειρά
Ελληνικών φυσικών-φυτικών
σαπουνιών Nature, που παράγεται
στην Ελλάδα και διατίθεται σε
συσκευασίες 100gr μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος
(eshop) www.enature.gr αλλά και
σε επιλεγμένα σημεία πώλησης
[δίκτυο «Υπερκαταστημάτων» (Hyper Markets) ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, δίκτυο
καταστημάτων MY MARKET και METRO Cash & Carry (χονδρική πώληση
ξενοδοχειακών προϊόντων), δίκτυο καταστημάτων του ομίλου SPAR HELLAS,
δίκτυο καταστημάτων του ομίλου ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., δίκτυο
καταστημάτων του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.,
δίκτυο καταστημάτων ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε, Φαρμακεία κ.α.]
Η σειρά αυτή μας εκπλήσσει με 3 διαφορετικές εκδοχές : Μέλι -Ρόδι -Φύκια
Γνωρίστε τώρα τα τρία φυσικά, αγνά προϊόντα που θα σας εκπλήξουν!
Ελληνικό, φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με μέλι Nature

Το Ελληνικό φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με μέλι NATURE καθαρίζει
απαλά την ευαίσθητη
επιδερμίδα και απαλύνει ακόμα και τα πιο ξηρά δέρματα. O συνδυασμός του
ελαιόλαδου και του
μελιού προστατεύει, τονώνει και βοηθά στη διατήρηση της φυσικής υγρασίας
της επιδερμίδας,
ηρεμώντας και αφήνοντας λείο το δέρμα. Τα αγνά, φυσικά συστατικά του το
καθιστούν ιδανικό για
καθημερινή χρήση από τη σύγχρονη οικογένεια, ενώ είναι κατάλληλο για τα
χέρια και το σώμα και
φυσικά για όλους τους τύπους δέρματος. Επίσης διατίθεται σε συσκευασίες
100gr, 50gr αλλά και 25gr (για ξενοδοχειακή χρήση).
Ελληνικό, φυσικό-φυτικό σαπούνι με ρόδι Nature

Το Ελληνικό φυσικό-φυτικό σαπούνι με ρόδι NATURE καθαρίζει, αναζωογονεί
και θρέφει την
επιδερμίδα. Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του ροδιού συμβάλλουν καθοριστικά
στην διατήρηση της
ελαστικότητας αλλά και της νεανικής όψης της επιδερμίδας προσφέροντας
άμεση ενυδάτωση σε
βάθος. Τα αγνά, φυσικά συστατικά του το καθιστούν ιδανικό για καθημερινή
χρήση από τη σύγχρονη
οικογένεια, ενώ είναι κατάλληλο για τα χέρια και το σώμα και φυσικά για όλους
τους τύπους δέρματος.Κι αυτό διατίθεται σε συσκευασίες 100gr, 50gr αλλά και
25gr (για ξενοδοχειακή χρήση).
Ελληνικό, καλλυντικό φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου με φύκια
Nature για απολέπιση

Το Ελληνικό, καλλυντικό φυσικό-φυτικό σαπούνι ελαιόλαδου 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.
Τα αγνά, φυσικά
συστατικά του το καθιστούν ιδανικό για καθημερινή χρήση από τη σύγχρονη
οικογένεια, ενώ είναι
κατάλληλο για το σώμα (και τα χέρια) και φυσικά για όλους τους τύπους
δέρματος. Το συγκεκριμένο διατίθεται σε συσκευασίες 100gr.
Τα φυσικά-φυτικά σαπούνια ελαιόλαδου με μέλι,ρόδι και φύκια 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).

Nature Hellas Care Products E.E.
Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 42,
10679 Αθήνα, Αττική, Ελλάδα,
T: +30 213 0351222-3,
E: info@enature.gr, eshop@enature.gr

Βρείτε την Nature Care Product εδώ
Βρείτε την στο facebook εδώ
Ακολουθήστε την στο instagram εδώ
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