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Healthy Tips
Nature: καλλυντικά με βιολογικά
εκχυλίσματα

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 και αναζωογόνησή του! Τα προϊόντα
φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος «NATURE»με βιολογικά εκχυλίσματα
ροδιού (σειρά για τον άνδρα και τη γυναίκα) ή μελιού (βρεφική σειρά), έρχονται να μας
τονώσουν, να μας αναζωογονήσουν και να μας προσφέρουν τις ευεργετικές τους
ιδιότητες στην καθημερινότητά μας.
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
προσεγμένα αυτά προϊόντα συμβάλλουν 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.
Η ειδική σειρά «NATURE» για βρέφη (+6μηνών) & παιδιά, έχει δημιουργηθεί με βάση
βιολογικά εκχυλίσματα μελιού και περιλαμβάνει σαμπουάν, αφρόλουτρο και
γαλάκτωμα σώματος. Τα βρεφικά / παδικά καλλυντικά Nature 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.
Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος «NATURE» είναι
αποτέλεσμα 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 τεχνολογική επεξεργασία (κατά το στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας) και δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. ;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.
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, (Τηλ. Επικοινωνίας: +30 213 0351222-3) 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!
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New Comers
Nature care products: προσιτή «φυσική»
πολυτέλεια

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...
Τα Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature, για
ξενοδοχειακή χρήση, περιλαμβάνουν 2 σειρές:
- 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
- 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.
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.
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Τα γνωστά Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος
NATURE, διαθέτουν την ειδική σειρά PURE με φυσικό εκχύλισμα μελιού για τον άνδρα
& την γυναίκα, σε συσκευασίες των 35ml, για την χρήση από ξενοδοχεία στην
κατηγορία «amenities». Η φόρμουλα τους, που βασίζεται σε φυσικά εκχυλίσματα, θα
ικανοποιήσει τους πελάτες του ξενοδοχείου προσφέροντάς τους την απόλυτη «φυσική»
χαλάρωση και απόλαυση, ενώ θα αποτελέσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα, σε σχέση με
τον ανταγωνισμό, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα του καταλύματος σας.
Τα φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος με φυσικό
εκχύλισμα μελιού για την γυναίκα & τον άνδρα NATURE PURE της κατηγορίας
«amenities», χρησιμοποιούνται ήδη από γνωστά ξενοδοχεία (5 *, 4 *, boutique κλπ αλλά
και πολλά ακόμη καταλύματα στην Ελλάδα & στο εξωτερικό. Όλα τα φυσικά προϊόντα
φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος NATURE της κατηγορίας «amenities»
ξενοδοχείων είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση, παράγονται στην Ελλάδα και
διατίθεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) www.enature.gr αλλά και σε
επιλεγμένα σημεία πώλησης όπως το δίκτυο καταστημάτων METRO Cash & Carry.
Σειρά φυσικών προϊόντων φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος για τη γυναίκα
και τον άνδρα NATURE PURE, της κατηγορίας «amenities» ξενοδοχείων:
- Φυσικό σαμπουάν με εκχύλισμα μελιού (35ml): είναι ιδανικό για καθημερινή
χρήση, ενισχύει τα μαλλιά βελτιώνοντας τη δομή τους, κάνοντάς τα λεία και
προστατεύοντάς τα από την φθορά. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών
αφού περιέχει φυσικά εκχυλίσματα και είναι χωρίς parabens & χρωστικές ουσίες.
- Φυσική μαλακτική κρέμα μαλλιών με εκχύλισμα μελιού (35ml): είναι
εμπλουτισμένη με πρωτεΐνη σιταριού, ενδυναμώνει, αναδομεί και τρέφει σε βάθος την
τρίχα, δίνοντας λάμψη και ένταση ενώ τα μαλλιά παραμένουν μαλακά και μεταξένια.
Είναι ιδανική για συχνή χρήση και κατάλληλη για όλους τους τύπους μαλλιών αφού
περιέχει φυσικά εκχυλίσματα και είναι χωρίς parabens & χρωστικές ουσίες.
- Φυσικό αφρόλουτρο με εκχύλισμα μελιού (35ml): είναι ιδανικό για καθημερινή
χρήση, καθαρίζει απαλά και διατηρεί το δέρμα ενυδατωμένο όλη την ημέρα. Είναι
κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος αφού περιέχει φυσικά εκχυλίσματα και
είναι χωρίς parabens & χρωστικές ουσίες.
- Φυσική κρέμα σώματος με εκχύλισμα μελιού (35ml): ενυδατώνει και διατηρεί την
ελαστικότητα του δέρματος, θρέφει και αφήνει την επιδερμίδα μαλακή και μοναδικά
αρωματισμένη. Είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος αφού περιέχει
φυσικά εκχυλίσματα και είναι χωρίς parabens & χρωστικές ουσίες.
Όλα τα συστατικά των φυσικών προϊόντων φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος
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 Care Products, www.enature.gr, T: +30 213 0351222-3
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Γίνετε ο πρώτος από τους φίλους σας στον οποίο
αρέσει

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να
λαμβάνετε ενημερώσεις για προσφορές,
ταξίδια, διακοπές κτλ!
Όνομα

Δημοφιλή Άρθρα

Ένα portal γεμάτο ταξίδια!
Διαβάστε αφιερώματα,
ανακαλύψτε προσφορές και
κάνετε κρατήσεις αεροπορικών
εισιτηρίων & ξενοδοχείων μέσα
από τις καλύτερες προτάσεις
διακοπών!

Με λεωφορεία της
Trainose στη
Βουλγαρία...

Δικαιώματα
επιβατών: Οι 10
εντολές του
αεροπο...

Ταξίδι με ή χωρίς
διαβατήριο...

NATURE PURE:
φροντίδα με το
άγγιγμα της
φύσης...

Επικοινωνία με
αεροπορικές
εταιρίες...

2 νέες διακρίσεις
για το Athina
Luxury Suites...

---------------------------------------------ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, ολική,
μερική ή περιληπτική αναπαραγωγή, η κατά
παράφραση ή διασκευή των κειμένων που
περιέχονται στο website με οποιονδήποτε
τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο), χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του διαχειριστή του portal
www.travelpassion.gr
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