
Κρέμα προσώπου Natura Estonica Ginseng & Acai

Κρέμα ανόρθωσης GINSENG & ACAI για ώριμες, ξηρές επιδερμίδες.
Το βιολογικό ginseng βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας και 
ενεργοποιεί τη σύνθεση κολλαγόνου.
Το βιολογικό acai θρέφει, ενυδατώνει και αναζωογονεί την 
επιδερμίδα.
Η βιολογική ασερόλα συμβάλλει στη διατήρηση και την αποκατάσταση 
της ελαστικότητας της επιδερμίδας.
Το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει ενυδατώνει σε 
βάθος το δέρμα και προσφέρει ανορθωτική δράση.

Volume 50 ml



 

Ορός προσώπου Natura Estonica Ginseng & Acai

Ο ορός Ginseng & Acai έχει δημιουργηθεί για ώριμες και ευαίσθητες
επιδερμίδες.
Το βιολογικό ginseng βελτιώνει τον τόνο της επιδερμίδας και 
επιβραδύνει τη διαδικασία της γήρανσης.
Το βιολογικό acai θρέφει και απαλύνει την επιδερμίδα. Το 
εκχύλισμα του βιολογικού ρόδου Δαμασκού την αναπλάθει χαρίζοντάς 
της υγιή λάμψη.
Το ειδικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει συμβάλλει 
στη διατήρηση της υγρασίας της επιδερμίδας και προσφέρει 
ανορθωτική δράση.

Volume 30 ml



Απολεπιστικό προσώπου Natura Estonica Ginseng & Acai

Το εκχύλισμα βιολογικού ginseng, το εκχύλισμα βιολογικού acai και
το έλαιο νέρολι αναζωογονούν, λειαίνουν, απαλύνουν και 
καταπραΰνουν την ευαίσθητη, ξηρή και ώριμη επιδερμίδα.

Volume  150 ml



Τονωτική λοσιόν προσώπου Natura Estonica Ginseng & Acai

Το εκχύλισμα βιολογικού ginseng, το εκχύλισμα βιολογικού acai και
το εκχύλισμα βιολογικής γερμανικής ίριδας (florentine iris) 
συμβάλλουν στη βελτίωση του τόνου της επιδερμίδας και στη 
διατήρηση της νεανικής της εμφάνισης. Επιπλέον, βελτιώνουν την 
όψη της επιδερμίδας και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των λεπτών 
γραμμών.

Volume 200 ml



 

Μάσκα προσώπου Natura Estonica Ginseng & Acai

Το εκχύλισμα βιολογικού ginseng, το εκχύλισμα βιολογικού acai και
το εκχύλισμα χρυσής ρίζας ενυδατώνουν και τονώνουν την 
επιδερμίδα, επιβραδύνοντας τη διαδικασία της γήρανσης και 
προσφέροντας ανορθωτική δράση.

Volume 75 ml



Κρέμα ματιών Natura Estonica Ginseng & Acai

Το εκχύλισμα βιολογικού ginseng, το εκχύλισμα βιολογικού acai και
το εκχύλισμα πράσινου καφέ αποκαθιστούν τον τόνο και την 
ελαστικότητά της επιδερμίδας, αφήνοντας το δέρμα φρέσκο και 
ανανεωμένο. Παράλληλα, συμβάλλουν στην επιβράδυνση της γήρανσης 
και έχουν ανορθωτική δράση.
Volume 20 ml



Κρέμα προσώπου Natura Estonica Iceland Moss

Η κρέμα Iceland Moss για ματ αποτέλεσμα έχει δημιουργηθεί για 
μεικτές και ευαίσθητες επιδερμίδες.
Η βιολογική ισλανδική λειχήνα θρέφει την επιδερμίδα και 
καταπολεμά τις φλεγμονές.
Το εκχύλισμα από βιολογικό αγιάννη καταπολεμά την υπερβολική 
λιπαρότητα, χαρίζοντας στην επιδερμίδα ομοιόμορφη ματ όψη.
Το ειδικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει ενυδατώνει 
την επιδερμίδα και βελτιώνει την όψη της.
Volume 50ml



Μάσκα προσώπου Natura Estonica Iceland Moss

Η βιολογική ισλανδική λειχήνα, το έλαιο βιολογικού τεϊόδεντρου, 
ένα σύμπλεγμα βιταμινών και η λευκή άργιλος καθαρίζουν σε βάθος 
τους πόρους, καταπολεμούν τις φλεγμονές και τονώνουν την 
επιδερμίδα.
Volume 75 ml



Καθαριστικό προσώπου Natura Estonica Iceland Moss

Η βιολογική ισλανδική λειχήνα, το εκχύλισμα βιολογικού 
χαμομηλιού, ένα σύμπλεγμα βιταμινών και το υαλουρονικό οξύ 
ανανεώνουν, τονώνουν και ενυδατώνουν την επιδερμίδα. Ταυτόχρονα, 
καταπολεμούν τους ερεθισμούς και αφήνουν μια αίσθηση φρεσκάδας, 
καθαρότητας και φρεσκάδας.
Volume 150 ml



 

Τονωτική λοσιόν προσώπου Natura Estonica Iceland Moss

Η βιολογική ισλανδική λειχήνα, το εκχύλισμα βιολογικού νούφαρου, 
η βιταμίνη C και ένα σύμπλεγμα δραστικών συστατικών εξισορροπούν 
τον τόνο της επιδερμίδας ενώ παράλληλα ενυδατώνουν, τονώνουν και 
αναζωογονούν το δέρμα.

Volume 200 ml 



Απολεπιστικό προσώπου Natura Estonica Iceland Moss

Η βιολογική ισλανδική λειχήνα, το εκχύλισμα βιολογικού μπαμπού 
και ένα ειδικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών έχουν ισχυρή 
τονωτική και καθαριστική δράση. Επιπλέον, λειαίνουν την 
επιδερμίδα, ενεργοποιούν την ανανέωση των κυττάρων και συσφίγγουν
τους πόρους.
Volume  150 ml



Κρέμα προσώπου Natura Estonica Sophora Japonica

Η ενυδατική κρέμα προσώπου Sophora Japonica έχει δημιουργηθεί για
κανονικές και ξηρές επιδερμίδες.
Το εκχύλισμα ιαπωνικής σοφόρας τονώνει και ενυδατώνει την 
επιδερμίδα.
Το έλαιο βιολογικής καμέλιας βελτιώνει την όψη του δέρματος, 
αφήνοντάς το απαλό, λείο και ελαστικό.
Το ειδικό σύμπλεγμα ενεργών συστατικών προλαμβάνει την απώλεια 
υγρασίας και βοηθάει την επιδερμίδα να φαίνεται πιο ομοιόμορφη, 
λεία και νεανική.
Volume 50 ml



Ορός προσώπου Natura Estonica Sophora Japonica

Η NATURA ESTONICA BIO παράγει καλλυντικά προϊόντα με συστατικά 
φυτικής προέλευσης, γεμάτα ζωντανή ενέργεια και δύναμη, που 
τονώνουν την επιδερμίδα σας και την εμπλουτίζουν με τις 
απαραίτητες βιταμίνες και τα αναγκαία ιχνοστοιχεία. Ο ορός 
Sophora Japonica έχει δημιουργηθεί για κανονικές και ξηρές 
επιδερμίδες.
Το εκχύλισμα ιαπωνικής σοφόρας κάνει το δέρμα πιο ελαστικό και 
λείο.
Το εκχύλισμα βιολογικού ινδικού λωτού τονώνει την επιδερμίδα και 
βελτιώνει την όψη της. Το ειδικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών 
ενυδατώνει την επιδερμίδα και παρατείνει τη νεότητά της.
Volume 30 ml 



Γαλάκτωμα καθαρισμού προσώπου Natura Estonica Sophora Japonica

Το εκχύλισμα ιαπωνικής σοφόρας, το εκχύλισμα από άνθη βιολογικού 
βαμβακιού και το ειδικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών καθαρίζουν
απαλά, απαλύνουν και ενυδατώνουν το δέρμα ενώ παράλληλα 
καταπολεμούν την έντονη ευαισθησία, βελτιώνοντας την όψη της 
επιδερμίδας.
Volume 200 ml



Τονωτική λοσιόν προσώπου Natura Estonica Sophora Japonica

Το εκχύλισμα ιαπωνικής σοφόρας, το εκχύλισμα βιολογικού πράσινου 
τσαγιού και το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει 
διαθέτουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλουν στη διατήρηση της
υγρασίας, τονώνουν την επιδερμίδα και βελτιώνουν την όψη της.
Volume 200 ml



Μάσκα προσώπου Natura Estonica Sophora Japonica

Το εκχύλισμα ιαπωνικής σοφόρας, η βιολογική aloe vera και το 
ειδικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών ενυδατώνουν σε βάθος, 
θρέφουν και τονώνουν την επιδερμίδα ενώ παράλληλα επαναφέρουν την
ελαστικότητα και βελτιώνουν την όψη της.
Volume  75 ml



Τζελ ματιών Natura Estonica Sophora Japonica

Το εκχύλισμα ιαπωνικής σοφόρας, το εκχύλισμα αγγουριού και το 
ειδικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει ενυδατώνουν 
και λειαίνουν την επιδερμίδα, αφήνοντάς την ελαστική και 
ανανεωμένη.
Volume  20 ml



Αφρόλουτρο Natura Estonica Honey Splash

Αφρόλουτρο με βιολογικό μέλι και εκχύλισμα βιολογικού γκουαρανά που αναζωογονεί την 
επιδερμίδα και διατηρεί αναλλοίωτη την ομορφιά της.

Το βιολογικό μέλι σε συνδυασμό με το εκχύλισμα βιολογικού γκουαρανά θρέφουν και 
ενδυναμώνουν την επιδερμίδα, βελτιώνοντας την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητά της.

Το ειδικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει απαλύνει την επιδερμίδα, 
χαρίζοντάς της μεταξένια υφή.

Volume  550 ml



Κρέμα σώματος Natura Estonica Lemon Verbena

Το εκχύλισμα βιολογικής λουίζας και το εκχύλισμα βιολογικού ginseng, σε συνδυασμό με ένα 
σύμπλεγμα δραστικών συστατικών συσφίγγουν, τονώνουν και ενυδατώνουν την επιδερμίδα, 
αφήνοντάς την φρέσκια, ελαστική και απαλή.   Volume  300 ml



Κρέμα σώματος Natura Estonica Red Sea-buckthorn

Το έλαιο βιολογικού ιπποφαούς, το έλαιο βιολογικού jojoba και ένα σύμπλεγμα δραστικών 
συστατικών αποκαθιστούν και απαλύνουν την επιδερμίδα ενώ την προστατεύουν από τις 
επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις. 

Volume  300 ml



Κρέμα σώματος Natura Estonica White Cedar

Το εκχύλισμα βιολογικού λευκού κέδρου, το βιολογικό πράσινο τσάι και ένα σύμπλεγμα 
δραστικών συστατικών καταπραΰνουν και ενυδατώνουν την ευαίσθητη επιδερμίδα, αφήνοντάς
την λεία και ελαστική.

Volume  300 ml



Κρέμα σώματος Natura Estonica Violet Rose

Το εκχύλισμα βιολογικού τριαντάφυλλου και το εκχύλισμα βιολογικής βιολέτας, σε συνδυασμό 
με ένα σύμπλεγμα δραστικών συστατικών, βοηθούν την επιδερμίδα να παραμένει 
ενυδατωμένη, ελαστική, λαμπερή και νεανική.

Volume  300 ml



 

Κρέμα σώματος Natura Estonica Orange Cloudberry 

Το εκχύλισμα βιολογικού cloudberry και το εκχύλισμα βιολογικού πορτοκαλιού, σε συνδυασμό 
με ένα σύμπλεγμα δραστικών συστατικών, ενυδατώνουν, θρέφουν και τονώνουν την 
επιδερμίδα, χαρίζοντάς της μεταξένια απαλότητα.

Volume  300 ml



Απολεπιστικό σώματος Natura Estonica Maroon Goji

Το εκχύλισμα goji και το εκχύλισμα βιολογικού κάστανου, σε συνδυασμό με ένα σύμπλεγμα 
βιταμινών και αμινοξέων μεταξιού, καθαρίζουν και αναζωογονούν την επιδερμίδα, αφήνοντάς 
την απαλή και λεία σαν μετάξι.

Volume  300 ml



Απολεπιστικό σώματος Natura Estonica Purple Acai

Το εκχύλισμα βιολογικού acai, το έλαιο βιολογικού κυνόροδου και το υαλουρονικό οξύ 
καθαρίζουν σε βάθος και ενυδατώνουν την επιδερμίδα, κάνοντάς την πιο λεία, απαλή και 
λαμπερή.

Volume 300 ml



Απολεπιστικό σώματος Natura Estonica Black Currant

Το εκχύλισμα βιολογικού φραγκοστάφυλου, το εκχύλισμα βιολογικού σμέουρου και η βιταμίνη
Ε καθαρίζουν απαλά και τονώνουν την επιδερμίδα, χαρίζοντάς της υγιή λάμψη και ενισχύοντας
την επανόρθωσή της.

Volume  300 ml



Μαλακτική κρέμα Natura Estonica bio Aqua Boost

Ενυδατική μαλακτική κρέμα για αδύναμα και βαμμένα μαλλιά που χαρίζει ελαστικότητα και 
προλαμβάνει το σπάσιμο.

Το εκχύλισμα βιολογικών φυκιών laminaria θρέφει τα μαλλιά, δίνοντάς τους απαλότητα και 
ελαστικότητα. Το εκχύλισμα βιολογικής aloe vera ενυδατώνει σε βάθος τα μαλλιά, χαρίζοντάς 
τους λάμψη και υγιή όψη. Το εκχύλισμα φoύκου κάνει τα μαλλιά πιο διαχειρίσιμα και απαλά. 
Το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει συμβάλλει στην αναδόμηση των μαλλιών 
και προλαμβάνει την απώλεια υγρασίας.

Volume  400 ml



Μαλακτική κρέμα Natura Estonica bio Color Bomb

Μαλακτική κρέμα για βαμμένα μαλλιά που βοηθάει να παραταθεί η λάμψη του χρώματος και 
επανορθώνει τα φθαρμένα μαλλιά από τις ρίζες έως τις άκρες.

Το εκχύλισμα βιολογικής σημύδας χαρίζει στα μαλλιά απαλότητα και λάμψη. Το έλαιο 
βιολογικού macadamia προστατεύει τα μαλλιά από την απώλεια υγρασίας και συμβάλλει στην 
αναδόμησή τους. Το κερί μέλισσας θρέφει τα μαλλιά και προλαμβάνει το σπάσιμο. Το ειδικά 
σχεδιασμένο σύμπλεγμα δραστικών συστατικών συμβάλλει στην αναζωογόνηση των 
φθαρμένων μαλλιών, αφήνοντάς τα λαμπερά και υγιή.

Volume  400 ml



 

Μαλακτική κρέμα Natura Estonica bio Fast Repair

Μαλακτική κρέμα επανόρθωσης για φθαρμένα μαλλιά που επαναφέρει την απαλότητα και τη 
λάμψη, προλαμβάνοντας την ψαλίδα.

Το έλαιο βιολογικού κέδρου ενυδατώνει και θρέφει τα μαλλιά χαρίζοντάς τους λάμψη. Το 
εκχύλισμα βιολογικού amla σφραγίζει και λειαίνει την τρίχα. Τα γκότζι μπέρι επανορθώνουν τα 
φθαρμένα μαλλιά. Το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών κάνει τα μαλλιά δυνατά, λαμπερά και
μεταξένια.

Volume  400 ml



Μαλακτική κρέμα Natura Estonica bio Hair Growth Miracle

Μαλακτική κρέμα για όλους τους τύπους μαλλιών που προλαμβάνει την τριχόπτωση ενώ 
δυναμώνει τα εύθραυστα μαλλιά.

Το εκχύλισμα βιολογικού amla χαρίζει στα μαλλιά υγιή και λαμπερή όψη. Το εκχύλισμα 
βιολογικής πιπερόριζας δυναμώνει την τρίχα. Η βιολογική άρκευθος επαναφέρει τη λάμψη και 
την απαλότητα. Το ειδικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών προστατεύει τα μαλλιά από το 
σπάσιμο, κάνοντάς τα πιο ελαστικά και δυνατά.

Volume  400 ml



 

Μαλακτική κρέμα Natura Estonica bio Long`n`Strong

Μαλακτική κρέμα για όλους τους τύπους μαλλιών που προλαμβάνει το σπάσιμο της τρίχας και 
τη δημιουργία ψαλίδας.

Το εκχύλισμα βιολογικής αρκεύθου κάνει τα μαλλιά ευκολοχτένιστα και λαμπερά. Το έλαιο 
βιολογικής αργανιάς θρέφει και αναδομεί τα μαλλιά, χαρίζοντάς τους απαλότητα και 
ελαστικότητα. Το ginseng κάνει τα μαλλιά πιο ελαστικά και διαχειρίσιμα. Το σύμπλεγμα 
δραστικών συστατικών που περιέχει τα προστατεύει και τα ενυδατώνει.

Volume  400 ml



Μαλακτική κρέμα Natura Estonica bio Power-C

Μαλακτική κρέμα για αδύναμα και φθαρμένα μαλλιά που επαναφέρει τη ζωντάνια, δυναμώνει
την τρίχα και χαρίζει λάμψη.

Το έλαιο βιολογικού ιπποφαούς αναπλάθει σε βάθος την τρίχα. Το έλαιο βιολογικού 
πορτοκαλιού χαρίζει στα μαλλιά λάμψη και ελαστικότητα. Το φραγκοστάφυλο δυναμώνει τα 
μαλλιά και προλαμβάνει το σπάσιμο. Το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει κάνει 
τα μαλλιά πιο πλούσια και ελαστικά.

Volume  400 ml



Μαλακτική κρέμα Natura Estonica bio Seven Benefits

Μαλακτική κρέμα με έλαιο βιολογικού κυνόροδου, έλαιο βιολογικού αβοκάντο και βιολογική 
ασερόλα, ειδικά σχεδιασμένη για αδύναμα και φθαρμένα μαλλιά.

1. Χαρίζει λάμψη στα μαλλιά χωρίς να τα βαραίνει, 2. Αποκαθιστά τη δομή της τρίχας, 3. 
Ενυδατώνει και θρέφει, 4. Διατηρεί την ελαστικότητα, 5. Προστατεύει τα μαλλιά από 
επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις, 6. Κάνει εύκολο το χτένισμα των μαλλιών, 7. Με ήπια 
σύνθεση, κατάλληλη για καθημερινή χρήση.

Volume  400 ml



Μαλακτική κρέμα Natura Estonica bio Sparkling Shine

Μαλακτική κρέμα για θαμπά και άτονα μαλλιά που χαρίζει ζωντάνια και υπέροχη λάμψη στα 
μαλλιά σας.

Το εκχύλισμα βιολογικής αχιλλέας προλαμβάνει το σπάσιμο της τρίχας ενώ διατηρεί τα μαλλιά 
λεία και λαμπερά. Το εκχύλισμα βιολογικού κράνμπερι μαλακώνει και δίνει όγκο στα μαλλιά. 
Το έλαιο λεμονόχορτου αυξάνει την ελαστικότητα των μαλλιών. Το σύμπλεγμα δραστικών 
συστατικών που περιέχει θρέφει τα μαλλιά από τις ρίζες ως τις άκρες.

Volume  400 ml



Μαλακτική κρέμα Natura Estonica bio Volume Booster

Μαλακτική κρέμα για όλους τους τύπους μαλλιών που χαρίζει λάμψη, ελαστικότητα και 
ανάλαφρο όγκο που διαρκεί όλη την ήμερα.

Το εκχύλισμα βιολογικής άρνικας προστατεύει τα μαλλιά από την επιβλαβή επίδραση των 
περιβαλλοντικών παραγόντων και τους δίνει ελαστικότητα. Το εκχύλισμα βιολογικού 
γκουαρανά αναζωογονεί τα μαλλιά και αποκαθιστά τη δομή της τρίχας. Το βούτυρο κακάο 
ενυδατώνει τα μαλλιά, προστατεύοντάς τα από τη φθορά που υφίστανται με το χτένισμα. Το 
σύμπλεγμα δραστικών συστατικών κάνει τα μαλλιά πιο ζωντανά, δυνατά και υγιή.

Volume  400 ml



Μάσκα μαλλιών Natura Estonica bio Extreme Repair

Μάσκα μαλλιών Extreme Repair για φθαρμένα μαλλιά
Ο συνδυασμός ελαίου βιολογικού κέδρου, εκχυλίσματος βιολογικού 
amla και βουτύρου murumuru θρέφει, λειαίνει και επανορθώνει τα 
μαλλιά από τις ρίζες ως τις άκρες.

Volume 200 ml



Μάσκα μαλλιών Natura Estonica bio Hydro Boost

Μάσκα μαλλιών Hydro Boost για αδύναμα και βαμμένα μαλλιά
Ο συνδυασμός εκχυλίσματος βιολογικών φυκιών laminaria, βιολογικής
aloe vera και εκχυλίσματος βιολογικού νούφαρου ενυδατώνει σε 
βάθος τα μαλλιά, κάνοντάς τα ελαστικά, λεία και πιο εύκολα στο 
χτένισμα.

Volume 200 ml



Μάσκα μαλλιών Natura Estonica bio Long and Strong Forte

Μάσκα μαλλιών Long and Strong Forte για όλους τους τύπους μαλλιών
Ο συνδυασμός ελαίου βιολογικής αρκεύθου, ελαίου βιολογικής 
αργανιάς και μουστάρδας ενδυναμώνει τα μαλλιά, χαρίζοντάς τους 
ελαστικότητα και λάμψη και συμβάλλοντας στην πρόληψη του 
σπασίματος.

Volume 200 ml



Μά
σκα μαλλιών Natura Estonica bio Maximum Volume

Μάσκα μαλλιών Maximum Volume για όλους τους τύπους μαλλιών
Ο συνδυασμός εκχυλίσματος βιολογικής άρνικας, εκχυλίσματος 
βιολογικού γκουαρανά και βουτύρου μάνγκο χαρίζει στα μαλλιά 
απαλότητα, λάμψη και όγκο.

Volume 200 ml



Μά
σκα μαλλιών Natura Estonica bio Miracle Growth

Μάσκα μαλλιών Miracle Growth για όλους τους τύπους μαλλιών
Ο συνδυασμός εκχυλίσματος βιολογικού amla, εκχυλίσματος 
βιολογικής πιπερόριζας και εκχυλίσματος βιολογικού ginseng 
τονώνει το τριχωτό της κεφαλής, χαρίζει ζωντάνια και συμβάλλει 
στην ενεργοποίηση της ανάπτυξης των μαλλιών.

Volume 200 ml



 
Μάσκα μαλλιών Natura Estonica bio Power-C PLUS

Μάσκα μαλλιών Power-C PLUS για αδύναμα και φθαρμένα μαλλιά
Ο συνδυασμός ελαίου βιολογικού ιπποφαούς, ελαίου βιολογικού 
πορτοκαλιού και ελαίου cloudberry επανορθώνει και ενδυναμώνει τα 
μαλλιά, χαρίζοντάς τους ζωντάνια και υγιή λάμψη.

Volume 200 ml



Μά
σκα μαλλιών Natura Estonica bio Power Shine

Μάσκα μαλλιών Power Shine για θαμπά και άτονα μαλλιά
Ο συνδυασμός εκχυλίσματος βιολογικής αχιλλέας, εκχυλίσματος 
βιολογικού κράνμπερι και ελαίου γιασεμιού χαρίζει στα μαλλιά 
τόνωση, εκθαμβωτική λάμψη και ανάλαφρο όγκο, ενυδατώνοντας και 
αναδομώντάς τα από τις ρίζες ως τις άκρες.

Volume 200 ml



Μά
σκα μαλλιών Natura Estonica bio Seven Benefits

Μάσκα μαλλιών Seven Benefits για αδύναμα και φθαρμένα μαλλιά
Αυτή η μάσκα, σχεδιασμένη για αδύναμα και φθαρμένα μαλλιά, 
περιέχει έλαιο βιολογικού κυνόροδου, έλαιο βιολογικού αβοκάντο 
και βούτυρο καριτέ.
1. Συμβάλλει στην αναδόμηση των μαλλιών, 2. Ενυδατώνει και 
θρέφει, 3. Χαρίζει λάμψη, 4. Δίνει στα μαλλιά ελαστικότητα, 5. 
Κάνει πιο εύκολο το χτένισμα, 6. Βοηθάει στην πρόληψη του 
σπασίματος και της ψαλίδας, 7. Προστατεύει ενάντια στην επιβλαβή 
επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων.

Volume 200 ml



Σαμπουάν Natura Estonica bio Aqua Boost

Ενυδατικό σαμπουάν για αδύναμα και βαμμένα μαλλιά - χαρίζει στα 
μαλλιά ελαστικότητα και προλαμβάνει το σπάσιμο.
Το εκχύλισμα βιολογικών φυκιών laminaria θρέφει τα μαλλιά, 
χαρίζοντάς τους ελαστικότητα και απαλότητα. Το εκχύλισμα 
βιολογικής aloe vera ενυδατώνει σε βάθος τα μαλλιά, κάνοντάς τα 
λαμπερά και υγιή. Το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει 
συμβάλλει στην αναδόμηση των μαλλιών και αποτρέπει την απώλεια 
υγρασίας.

Volume 400 ml



Σαμπουάν Natura Estonica bio Color Bomb

Σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά - παρατείνει τη λάμψη του χρώματος 
και αναδομεί τα φθαρμένα μαλλιά από τις ρίζες ως τις άκρες.
Το εκχύλισμα βιολογικής σημύδας χαρίζει στα μαλλιά απαλότητα, 
λάμψη και όγκο. Το βιολογικό έλαιο macadamia προστατεύει τα 
μαλλιά από την απώλεια υγρασίας και συμβάλλει στην αναδόμησή 
τους. Το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει συμβάλλει 
στην αναζωογόνηση των φθαρμένων μαλλιών, αφήνοντάς τα λαμπερά και
υγιή.

Volume 400 ml



Σαμπουάν Natura Estonica bio Fast Repair

Σαμπουάν για φθαρμένα μαλλιά - προλαμβάνει τον σχηματισμό ψαλίδας
και επαναφέρει τη μαλακή υφή, την απαλότητα και τη λάμψη στα 
μαλλιά.
Το εκχύλισμα βιολογικού κέδρου ενυδατώνει και θρέφει τα μαλλιά, 
χαρίζοντάς τους λάμψη και προστατεύοντάς τα από την τριχόπτωση. 
Το εκχύλισμα βιολογικού amla βοηθάει στην ενεργοποίηση της 
ανάπτυξης των μαλλιών και σφραγίζει τη δομή της τρίχας. Το 
σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει κάνει τα μαλλιά πιο 
δυνατά, απαλά και μεταξένια.

Volume 400 ml



 

Σαμπουάν Natura Estonica Bio Hair growth miracle

Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών - ενεργοποιεί την ανάπτυξη
των μαλλιών και προλαμβάνει το σπάσιμο και την τριχόπτωση.
Το εκχύλισμα βιολογικού amla συμβάλλει στην επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των μαλλιών και τα κάνει να φαίνονται υγιή και λαμπερά.
Το εκχύλισμα βιολογικής πιπερόριζας δυναμώνει την τρίχα. Το 
σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει διατηρεί τη λάμψη και
την ελαστικότητα, προστατεύει από το σπάσιμο και κάνει τα μαλλιά 
πιο δυνατά.

Volume 400 ml



Σαμπουάν Natura Estonica bio Long`n`Strong

Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών - προλαμβάνει το σπάσιμο 
της τρίχας και τη δημιουργία ψαλίδας.
Το εκχύλισμα βιολογικής αρκεύθου τονώνει το τριχωτό της κεφαλής, 
επιταχύνοντας την ανάπτυξη των μαλλιών. Το έλαιο βιολογικής 
αργανιάς θρέφει και αναδομεί τα μαλλιά, χαρίζοντάς τους 
ελαστικότητα και λάμψη. Το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που 
περιέχει ενυδατώνει και προστατεύει τα μαλλιά.
Volume 400 ml



Σαμπουάν Natura Estonica bio Power-C

Σαμπουάν για αδύναμα και φθαρμένα μαλλιά - δυναμώνει τα μαλλιά 
και επαναφέρει τη ζωντάνια και τη λάμψη τους.
Το έλαιο βιολογικού ιπποφαούς αναδομεί την τρίχα, ενεργοποιεί την
ανάπτυξη των μαλλιών και καταπολεμά την τριχόπτωση. Το έλαιο 
βιολογικού πορτοκαλιού χαρίζει στα μαλλιά ελαστικότητα και λάμψη.
Το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει κάνει τα μαλλιά 
πιο πλούσια.

Volume 400 ml



Σαμπουάν Natura Estonica bio Seven Benefits

Σαμπουάν με έλαιο βιολογικού κυνόροδου και έλαιο βιολογικού 
αβοκάντο - ειδικά σχεδιασμένο για αδύναμα και φθαρμένα μαλλιά.
1. Συμβάλλει στην αναδόμηση των μαλλιών. 2. Ενυδατώνει και 
θρέφει. 3. Χαρίζει λάμψη. 4. Δίνει στα μαλλιά ελαστικότητα. 5. 
Κάνει πιο εύκολο το χτένισμα. 6. Βοηθάει στην πρόληψη του 
σπασίματος και της ψαλίδας. 7. Προστατεύει από την επιβλαβή 
επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων.

Volume 400 ml



Σαμπουάν Natura Estonica bio Sparkling Shine

Σαμπουάν για θαμπά και άτονα μαλλιά - καθαρίζει όλους τους τύπους
μαλλιών από τους ρύπους και χαρίζει ζωντάνια στα μαλλιά.
Το εκχύλισμα βιολογικής αχιλλέας βοηθάει στη διατήρηση της 
απαλότητας και της λάμψης των μαλλιών, καταπραΰνει το τριχωτό της
κεφαλής και ενεργοποιεί την ανάπτυξη των μαλλιών. Το εκχύλισμα 
βιολογικού κράνμπερι μαλακώνει τα μαλλιά και τους χαρίζει όγκο. 
Το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών που περιέχει θρέφει τα μαλλιά 
από τις ρίζες ως τις άκρες.

Volume 400 ml



Σαμπουάν Natura Estonica bio Volume Booster

Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών - χαρίζει στα μαλλιά 
ελαστικότητα, λάμψη και ανάλαφρο όγκο όλη την ημέρα.
Το εκχύλισμα βιολογικής άρνικας προστατεύει τα μαλλιά από την 
επιβλαβή επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων και τους δίνει 
ελαστικότητα. Το βιολογικό γκουαρανά αναζωογονεί τα μαλλιά και 
συμβάλλει στην αναδόμησή τους. Το σύμπλεγμα δραστικών συστατικών 
που περιέχει κάνει τα μαλλιά πιο δυνατά και υγιή.

Volume 400 ml


