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ΠΟΛΙΤΙΚΗ  19/10/18, 14:32

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Ορφανός υποψήφιος για το
δήμο Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  19/10, 14:18

Ο Καμμένος μπορεί να καθορίσει το χρόνο
των εκλογών, σύμφωνα με τον Σκουρλέτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  19/10, 14:05

Ο Μητσοτάκης για την ευρωπαϊκή πορεία
της Αλβανίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  19/10, 12:11

«Βράζει» η πολιτική σκηνή για την επιστολή
παραίτησης Κοτζιά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  19/10/18, 08:05

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βλάπτουν» την οικονομία, διώχνουν
τους επενδυτές

Ο όμιλος Τιτάν, δεν αντέχει τις περιορισμένες
δυνατότητες χρηματοδότησης και άντλησης
κεφαλαίων, οπότε εισάγεται στο
Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με
αλλαγή έδρας. Η Ελλάδα των ιδεοληψιών δεν
χωράει πλέον τον όμιλο Τιτάν και μία
«ιστορία» 116 ετών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  19/10, 14:46

Επιστολή ΣΕΒΕ στον Τσίπρα για την
προεκλογική παροχολογία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  19/10, 14:09

Πάνω από 15.000 νέοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ
για το Σεπτέμβριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  19/10, 13:56

Άνοδος 20,5% του δείκτη κύκλου εργασιών
στη βιομηχανία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  19/10/18, 14:25

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΝΔ και στο Υπερταμείο για την
υπόθεση ΔΕΗ-EDS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  19/10, 14:02

Συμφωνία Πειραιώς με την ERGO
Ασφαλιστική για επέκταση συνεργασίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  18/10, 23:36

Folli Follie: Αίτηση πτώχευσης από τη
θυγατρική στις ΗΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  18/10, 20:45

Αναβάθμιση καλυμμένων ομολόγων της
Πειραιώς και της ΕΤΕ από το Fitch

ΑΓΟΡΕΣ  19/10/18, 14:33

ΑΓΟΡΕΣ

Στο 4,5% και πάλι η απόδοση του
10ετούς ομολόγου - Αύξηση 40
μονάδων τον Οκτώβριο

ΑΓΟΡΕΣ  19/10, 12:41

Υπό ασφυκτικό κλοιό ευρώ, ομόλογα,
στερλίνα

ΑΓΟΡΕΣ  19/10, 10:38

Διστακτικά οι ευρωαγορές

ΑΓΟΡΕΣ  18/10, 19:41

Και πάλι «ναυάγιο» στις ευρωαγορές λόγω
της Ιταλίας

ΔΙΕΘΝΗ  19/10/18, 11:12

ΔΙΕΘΝΗ

«Αγκάθι» τα ιρλανδικά σύνορα για
συμφωνία στο Brexit

ΔΙΕΘΝΗ  19/10, 10:58

Κιμ Γιονγκ Ουν: Πρόσκληση στον Πάπα

ΔΙΕΘΝΗ  19/10, 10:31

Υπόθεση Κασόγκι: Αναζητούν λείψανα του
δημοσιογράφου στο δάσος

ΔΙΕΘΝΗ  19/10, 09:46

Ο Ερντογάν κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου! (video)
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Nature Hellas Care Products: Συνεργασία
με το δίκτυο Super Market My market και
τα Metro Cash & Carry

H Nature Hellas Care Products, η Ελληνική εταιρεία η οποία έχει δημιουργήσει
τα πιο αγνά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος με
βάση βιολογικά & φυσικά εκχυλίσματα των πιο δραστικών συστατικών της
φύσης, ξεκίνησε συνεργασία με το δίκτυο Super Market My market και το
δίκτυο καταστημάτων χονδρικής πώλησης Metro Cash & Carry.

Πλέον, οι καταναλωτές, εκτός από το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop)
www.enature.gr, μπορούν να βρίσκουν στα ράφια του δικτύου καταστημάτων της
Metro Α.Ε.Β.Ε., όλα τα Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης
σώματος NATURE, τα οποία είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση καλύπτοντας πλήρως
τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας για την περιποίηση, την τόνωση του σώματος
όσο και για τη γενικότερη ευεξία κα την αναζωογόνησή του.

Τα Ελληνικά φυσικά προϊόντα φροντίδας μαλλιών & περιποίησης σώματος NATURE,
περιλαμβάνουν τις γνωστές σειρές προϊόντων με βιολογικό εκχύλισμα ροδιού για τη
γυναίκα και τον άνδρα και με βιολογικό εκχύλισμα μελιού για βρέφη (+6μηνών) &
παιδιά.
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