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Χαρούμενα πλατσουρίσματα με ελληνικά
φυσικά προϊόντα NATURE Care Products

Χαρούμενα πλατσουρίσματα με Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης
σώματος με βιολογικά εκχυλίσματα NATURE Ηellas Care Products για να κάνετε το μπάνιο του
μικρού σας την ωραιότερη ώρα της μέρας, εξασφαλίζοντας την φροντίδα και την υγεία στο δερματάκι
του.
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
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αναζωογόνησή του!

Laser εφαρμογές στην αισθητική
δερματολογία

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

17 tips για όμορφο και λαμπερό
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 Ελληνικά, φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος Nature, διατίθενται για
λιανική πώληση σ ε σ υ σ κ ε υ α σ ί ε ς τ ω ν 2 5 0

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

Καρέ μαλλιά για chic εμφανίσεις

προϊόντα σε ξεχωριστές συσκευασίες δώρου/ταξιδίου των 50 ml!
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.
NATURE Hellas Care Products
Λ. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 42,Αθήνα,
Θέλετε καλοσχηματισμένα και φυσικά
φρύδια;

T: +30 213 0351222-3
www.enature.gr
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Vaptisimag. Παιδί και Βάπτιση.

δικαιώματος απαγορεύεται η

Ιδέες για Βάπτιση. Γάμος και

αναπαραγωγή και η

Βάπτιση μαζί. Οnline περιοδικό

αναδημοσίευση φωτογραφικού

Βάπτισης. Τα πάντα για το Παιδί

υλικού ή κειμένων σε

από τη στιγμή της γέννησης του

ηλεκτρονικά μέσα ή άλλα μέσα

μέχρι 3 ετών. Όλα για το παιδί και

ενημέρωσης, ακόμα και με τη

τις ανάγκες του. Bάπτιση. Ήρθε

συγκατάθεση των

η μεγάλη στιγμή. Η βάπτιση του

διαφημιζομένων, χωρίς τη

παιδιού σας γίνεται μια φορά και

γραπτή άδεια της διεύθυνσης.

γι’ αυτό πρέπει να είναι μοναδική!
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Το ιδανικότερο γαλάκτωμα σώματος για
βρέφη και παιδιά

Το ιδανικότερο γαλάκτωμα σώματος για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά της Nature
Care Products: Γαλάκτωμα σώματος με βιολογικό εκχύλισμα μελιού.
Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, για βρέφη (+6μηνών) &
παιδιά, επανορθώνει, ενυδατώνει και καταπραΰνει αποτελεσματικά το ευαίσθητο βρεφικό, παιδικό ή
και εφηβικό δέρμα. 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 και από κουκούτσια ροδάκινου, σε συνδυασμό με την πανθενόλη, ανακουφίζουν από
ερεθισμούς, προλαβαίνουν την ξηροδερμία και προσφέρουν απόλυτη προστασία στο δέρμα.
Χρήση: Απλώστε το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού με απαλές κυκλικές
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κινήσεις στο σώμα μετά το μπάνιο, κάνοντας ελαφρύ μασάζ, μέχρι να απορροφηθεί.
Το γαλάκτωμα σώματος Nature με βιολογικό εκχύλισμα μελιού, 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 βρέφη (+6μηνών) & παιδιά]
Laser εφαρμογές στην αισθητική
δερματολογία

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