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LIVING PURE    NATURAL

- the Natural  NN Skincare SS Choice -

“ ”Εκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμηΕκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμη

Η εταιρία καλλυντικών Living Pure Natural ιδρύθηκε το 2013 με στόχο να 
κατανοηθούν και να προωθηθούν τα οφέλη που μπορούμε να αποκτήσουμε από 
τη φύση και τη Μητέρα Γη.
Η σειρά των προϊόντων μας είναι εμπλουτισμένη με φυσικά φυτικά εκχυλίσματα 
που την κάνουν μοναδική και αγνή. Όλες μας οι συνθέσεις  πηγάζουν από 
παλιές συνταγές περιποίησης δέρματος που βρέθηκαν στην Ελλάδα, στη χώρα 
όπου η ομορφιά γεννήθηκε ως έννοια χιλιάδες χρόνια πριν.  Γι αυτό το λόγο, 
ελάχιστες εταιρίες μπορούν να συναγωνιστούν το παρελθόν και την ιστορία της 
Living Pure Natural.
H Living Pure Natural είναι περήφανη που προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά 
προϊόντων περιποίησης δέρματος σε πέντε κατηγορίες: Πρόσωπο, Σώμα, 
Συλλογή Λαδιών, Άντρας, Αρώματα.



PURE

Η Living Pure Natural έχει ως επίκεντρο τον  πελάτη 
και τις θεμελιώδεις αρχές της. Στόχος μας είναι να 
γίνουμε μια πολυτελής και αποτελεσματική εταιρία 

φυσικών προϊόντων περιποίησης δέρματος.
Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι υπάρχουν 3 στοιχεία 

στην ομορφιά: Συμμετρία, Αναλογία και Αρμονία. 
Αυτές είναι οι θεμελιώδεις αρχές μας σήμερα, 

προσθέτοντας επιπλέον πάθος και ποιότητα σε αυτό που 
δημιουργούμε εδώ, στην Living Pure Natural.

Νεκτάριος Τσινιάς 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
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NEA  Κρέμα Προσώπου Έντονης 
Ενυδάτωσης

Η κρέμα προσώπου ΝΕΑ προσφέρει 
ενυδάτωση, εισχωρώντας ακόμα και 

στα βαθύτερα 
στρώματα της 
επιδερμίδας, 
με μια σύνθετη 
μίξη βιοενεργών 
κα ι  φ υ σ ι κών 

συσ τατ ι κών. 
Αφήνει το δέρμα 

ενυδατωμένο, ανακουφισμένο και 
λαμπερό. Η αίσθηση της σκληρότητας 
και του τραβήγματος ανακουφίζεται 
άμεσα, οι ρυτίδες μειώνονται και το 
δέρμα γίνεται ελαστικό και απαλό.



PURE

“ ”Εκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμηΕκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμη

Κρέμα ALOE GOLDEN ROSE

Κατάλληλη για όλους τους τύπους 
και ιδιαίτερα αποτελεσματική για το 
ταλαιπωρημένο από τον ήλιο δέρμα. 
Ιδανική για καθημερινή χρήση, 
η φυσική ALOE GOLDEN ROSE είναι 
παχύρρευστη για να απλώνεται με 
ευκολία και περιέχει ενισχυμένες 
τις ιδιότητες της αλόης και του ρόδου. 
Βοηθά να δροσιστεί το δέρμα αμέσως, 
καθώς το συσφίγγει και το ανορθώνει, 
ανακουφίζοντάς το.

Π
ΡΟ
ΣΩ
Π
Ο

“Εκεί που η 
παράδοση συναντά 

την επιστήμη.”
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TIMELESS Κρέμα Νυκτός Βαθιάς 
Ενυδάτωσης

Αν τίποτα δεν  φαίνεται να διαπερνά 
το πολύ ξηρό σας δέρμα, δοκιμάστε τη 
κρέμα νυκτός TIMELESS. Η μοναδική 
σύστασή της αποτελείται από έλαια ελιάς 
και Jojoba, συνδυασμένα με αιθέρια έλαια 
πλούσια σε αντιοξειδωτικά, εκχυλίσματα 
από βούτυρο κακάο και Glycogen. 
Συστατικά τα οποία κάνουν το δέρμα 
στο πρόσωπο να φαίνεται πιο σφριγηλό, 
ενυδατωμένο, λείο και απαλό. Απλά 
εφαρμόστε και τα αποτελέσματα θα είναι 
εξαιρετικά.



PURE

“ ”Εκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμηΕκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμη

OLEUM Ορός Προσώπου

Αυτός ο ορός εντατικής περιποίησης, 
έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για να 
φροντίζει το δέρμα του προσώπου κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντάς το 
πιο ελαστικό και σφριγηλό. 
Είναι εμπλουτισμένος με ελαιόλαδο 
και αιθέρια έλαια, συνδυάζει λιπαρά 
οξέα και βιταμίνες ενώ διατηρεί τη 
φυσική υγρασία της επιδερμίδας και 
προλαμβάνει τις ρυτίδες. 
Φτιαγμένο από έναν συνδυασμό 
σύνθετων ενεργών συστατικών 
προσφέρει ελαστικότητα στο δέρμα 
και το κρατάει απαλό και υγιές. 
Χρησιμοποιήστε τον ορό προσώπου 
OLEUM κάθε βράδυ.

Π
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FLOWERS Scrub Απολέπισης 
Προσώπου

Κάντε το δέρμα σας να λάμψει με 
την κρέμα απολέπισης προσώπου 
FLOWERS. Ο συνδυασμός κλασσικών 
αιθέριων ελαίων δημιουργεί ένα 
άρωμα που ανεβάζει τη διάθεση, δίνει 
ενέργεια και διεγείρει τις αισθήσεις 
καθαρίζοντας το μυαλό, προσφέροντας 
χαλάρωση και ηρεμία.
Τα αναζωογονητικά έλαια βοηθούν 
επίσης στη τόνωση του δέρματος, 
δίνοντάς του την απόλυτη τόνωση που 
χρειάζεται. 



PURE

“ ”Εκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμηΕκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμη

Μάσκα Προσώπου

Αυτή η μάσκα προσώπου είναι αρωμα-
τισμένη με το αιθέριο έλαιο του ρόδου 
και η βάση του είναι γαλάκτωμα με 
Καολίνη και Μπετονίτη, έναν από τους 
πιο αποτελεσματικούς και δυνατούς 
θεραπευτικούς αργίλους. 
Έχει την ιδιότητα να απομακρύνει τους 
ρύπους από το δέρμα. Το έλαιο Argan 
και το βούτυρο καριτέ ενυδατώνουν 
το δέρμα καθώς το ρόδο αφήνει 
την επιδερμίδα αναζωογονημένη και 
αστραφτερή. 

Π
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DIAMOND ELITE 
Εμπλουτισμένη Κρέμα Χεριών

Μια αγαπημένη μας φόρμουλα στη σειρά 
προϊόντων περιποίησης δέρματος είναι 
ένα έξτρα ενυδατικό μείγμα εξαιρετικού 
παρθένου ελαιόλαδου της Living Pure Natural 

και θρεπτικών ελαίων 
όπως του αμυγδάλου, 
Jojoba και Argan, 
πλούσια σε ελαϊκό 
οξύ. Η κρέμα χεριών 
DIAMOND ELITE 

 έχει αραιή υφή και 
είναι ιδανική για 

γυναίκες και άνδρες.  Δεν αφήνει καθόλου 
υπολείμματα και απορροφάται γρήγορα. 
Χάρη στα αιθέρια έλαια, έχει πολύ ευχάριστο 
άρωμα, είναι υποαλλεργική και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όλη την ημέρα.



PURE

“ ”Εκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμηΕκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμη

LPN Touch Λοσιόν Χεριών

Η LPN TOUCH είναι μια πολυτελής 
λοσιόν χεριών της Living Pure Natural 
με πλούσια υφή. Καταπραΰνει και 
ηρεμεί το δέρμα προσφέροντας μέγιστη 
ενυδάτωση καθώς το αρωματικό αυτό 
μείγμα δημιουργεί μια μοναδική αίσθηση. 
Τέλεια για κάθε τύπο και ιδανική για το 
πολύ ξηρό και ξεφλουδισμένο δέρμα.

DIAMOND POCKET Κρέμα Χεριών

Υποαλλεργική και αραιά στην υφή 
προσφέρει άμεση ενυδάτωση στα χέρια 
σας. Η συνταγή μας είναι ένα τέλεια 
ισορροπημένο μείγμα από βιοενεργά, 
φυσικά συστατικά, εισχωρεί βαθιά στην 
επιδερμίδα και αμέσως ενυδατώνει τη 
σύνθετη μεσοκυττάρια δομή. 
Η κρέμα DIAMOND POCKET είναι 
κατάλληλη για ξηρά παραμελημένα 
χέρια και προσφέρει προστασία από τις 
καιρικές συνθήκες.

ΣΩ
Μ
Α

“Όπου η φύση 
συναντά τη 

καθημερινή ζωή.”
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SOMA Ενυδατική Λοσιόν Σώματος

Η Λοσιόν Σώματος SOMA είναι το Νο1 
σε πωλήσεις θαύμα της εταιρίας μας.  
Έχει αντλία που εξασφαλίζει την κάθε 
δόση. Είναι αγνή, απορροφάται γρήγορα 
και έχει ένα διακριτικό άρωμα αιθέριων 
ελαίων. Όχι μόνο ενυδατώνει το δέρμα, 
αλλά βοηθά  επίσης στη σύσφιξή του 
και ενισχύει την ανάπλασή του. Μέσα 
σε μερικές εβδομάδες θα αλλάξει τον 
τρόπο που νιώθετε για τον εαυτό σας.



PURE

“ ”Εκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμηΕκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμη

DERMA Αφρόλουτρο Σώματος

Αντηχεί την απαράμιλλη ιστορία της 
Ελλάδας στο να δημιουργεί προϊόντα 
ομορφιάς από την αρχαιότητα, 
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα 
καλύτερα φυσικά συστατικά. 
Αυτό το τζελ “εξαγνίζει” το σώμα 
καθαρίζοντάς το βαθιά, κλειδώνοντας 
την υγρασία στο εσωτερικό του.

MALAMA Ενυδατικό Σαπούνι Χεριών

Το υγρό σαπούνι MALAMA σε μεγάλη 
συσκευασία με αντλία, είναι ιδανικό 
για οικογένειες, για δημόσια χρήση 
και για όσους πλένουν τα χέρια τους 
πολύ συχνά απαιτώντας μια φιλική και 
ενυδατική φόρμουλα. 
Ιδανικό για ξηρά χέρια, το MALAMA 
προσφέρει απαλότητα και προστασία. ΣΩ

Μ
Α
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KIRALIFI

Η KIRALIFI είναι μια Ελληνική 
παραδοσιακή αλοιφή η οποία 
αποτελείται από δύο θαυματουργά 
συστατικά: Εξαιρετικά αγνό παρθένο 
ελαιόλαδο και αντισηπτικό κερί 
μέλισσας. 
Η αυθεντική φυσική KIRALIFI 
θεωρείται ότι είναι μια από τις πιο 
θαυματουργές φυσικές συνταγές και 
έχει χρησιμοποιηθεί από τους Έλληνες 
για αιώνες. Είναι πολύ αποτελεσματική 
σε ξηρό δέρμα, εξανθήματα και πολλές 
άλλες παθήσεις του δέρματος. 
Είναι τόσο αγνή που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε 
νεογέννητα μωρά.



PURE

“ ”Εκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμηΕκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμη

MAXNAIL Φροντίδα νυχιών

Προστατέψτε τα νύχια σας από τη φθορά, 
αφήνοντας το balm να απορροφηθεί από 
το  δέρμα σας και να το βοηθήσει να μείνει 
απαλό και μεταξένιο καθ’όλη τη διάρκεια 
της ημέρας. Το MAXNAIL balm για τα νύχια 
είναι σχεδιασμένο να τα ενυδατώνει και 
να τα βοηθά όταν χρειάζονται ιδιαίτερη 
φροντίδα. Το μυστικό βρίσκεται στον 
μοναδικό συνδυασμό φυσικών συστατικών 
όπως  το ελαιόλαδο, το κερί της μέλισσας, 
η μαστίχα και η αλόη.

LIP BALM

Το LIP BALM προσφέρει εντατική 
προστασία για ευαίσθητα χείλη χάρη 
στις πολύτιμες ιδιότητες του μελιού και 
της μαστίχας. 
Ενυδατώνει τα χείλη σας με απίστευτα 
αποτελέσματα, διατηρώντας τα υγιή 
και γοητευτικά.

BA
LM

S



 2

the  Natural  NN Skincare SS Choice 

TATTOO EXPERT Φροντίδα για 
μετά το τατουάζ

Το TATTOO balm για τη μετέπειτα 
φροντίδα του τατουάζ  είναι μια 
μοναδική φόρμουλα με 100% φυσικά 
συστατικά.   
 

●    Προετοιμάζει το δέρμα πριν        
    το τατουάζ ενυδατώνοντας και             
    απαλύνοντάς το 
 

●   Βοηθά στην αναδόμηση και την 
    καταπράϋνση του δέρματος, 
    μετά το τατουάζ
 

●   Βοηθά στην αποφυγή φλεγμονών και
    φαγούρας κατά τη διάρκεια 
    της θεραπείας
 

●   Διατηρεί τη ζωντάνια του χρώματος,
 

●   Αναζωογονεί τα παλιά τατουάζ   
    ενυδατώνοντας το δέρμα,  
    βελτιώνοντας τα χρώματα και 
    τονίζοντας τις λεπτομέρειες



PURE

“ ”Εκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμηΕκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμη

HERBAL SHAMPOO 
Για όλους τους τύπους μαλλιών

Αυτό το σαμπουάν περιέχει λάβδανο 
και δίκταμο που είναι γνωστά για τις 
ήπιες αντισηπτικές και καταπραϋντικές 
τους ιδιότητες. Η σύνθεση με 
καθαριστικούς παράγοντες φυσικής 
προελεύσεως δεν ερεθίζει το τριχωτό 
της κεφαλής, ανακτά και διατηρεί την 
υδρολιπιδική ισορροπία του δέρματος. 
Είναι εμπλουτισμένο με ροδόνερο για 
όμορφα μαλλιά με υπέροχο άρωμα.

ΣΑ
Μ
Π
ΟΥ
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SOAPS - Σαπούνια

Όλα τα σαπούνια μας είναι χειροποίητα 
χρησιμοποιώντας τη παραδοσιακή 
συνταγή με τη ψυχρή μέθοδο.  
Κάθε σαπούνι είναι κομμένο στο χέρι, 
με ανάγλυφη σφραγίδα και τυλιγμένο 
με φροντίδα. Περιέχουν ελαιόλαδο 
για ελαστικό δέρμα, τονωτικό λάδι 
καρύδας, βότανο δίκταμου και 
αποσταγμένο νερό από τα βουνά 
της Κρήτης. 
Δημιουργούν αρκετό αφρό που 
καθαρίζει και ενυδατώνει. Είναι 
φτιαγμένα από τα καλύτερα φυσικά 
προϊόντα και θα βρείτε τεράστια 
ποικιλία σαπουνιών που θα αφήσουν 
το δέρμα  σας καθαρό με μια αίσθηση 
φρεσκάδας.



PURE

“ ”Εκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμηΕκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμη

Η ΣΥΛΛΟΓΗ
των σαπουνιών μας

ΑΓΓΟΥΡΙ
ΚΑΝΕΛΑ & ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ
ΦΥΚΙΑ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΟΣΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΣEΜΙ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΑΥΡΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ
ΡΟΖ ΑΡΓΙΛΟΣ
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ
ΛΕΜΟΝΙ
MAΣΤΙΧΑ

ΣΑ
Π
ΟΥ
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ETERNAL Λάδι Προσώπου

Περιέχει λιπαρά οξέα και βιταμίνη 
Ε και είναι ιδανικό για τη φροντίδα 
του προσώπου. Θρέφει, ενυδατώνει, 
καταπραΰνει και δίνει στο δέρμα σας 
όμορφη και υγιή λάμψη. 



PURE

“ ”Εκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμηΕκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμη

ETERNAL Λάδι Μαλλιών

Μια φυσική, βαθιά ενυδατική θεραπεία 
με το λάδι μαλλιών ETERNAL μια φορά 
την εβδομάδα, βοηθά τα μαλλιά να 
γίνουν πιο απαλά, ενισχύοντας την 
ελαστικότητα τους αφήνοντας αίσθηση 
απαλότητας που διαρκεί. 

ETERNAL Λάδι Σώματος

Με το λάδι σώματος ETERNAL θα 
κάνετε την όψη του δέρματός σας πιο 
λεία, σφριγηλή και τονισμένη. 
Αυτή η πλούσια, ενυδατική θεραπεία 
με λάδι επιτυγχάνεται με μια μαγευτική 
τελετουργία που βοηθά στην ενίσχυση 
της γοητευτικής υφής του δέρματος.

“Απαλά   
αρωματισμένα έλαια 
που θρέφουν το 

σώμα και τη ψυχή.”

ΣΥ
ΛΛ
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IKAROS Balm για μετά το ξύρισμα

Αυτό το aftershave, το οποίο είναι 
εμπλουτισμένο με μια σύνθεση 
των διεγερτικών αιθέριων ελαίων, 
του σανδαλόξυλου και της φυτικής  
γλυκερίνης, ενυδατώνει το δέρμα 
άμεσα και μειώνει την αίσθηση 
τραβήγματος.



PURE

“ ”Εκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμηΕκεί που η παράδοση συναντά την επιστήμη

LPN MEN Balm για πριν το ξύρισμα

Το LPN MEN είναι εξαιρετικά δημοφιλές 
διότι περιέχει ένα ειδικά σχεδιασμένο 
άρωμα εσπεριδοειδών, θυμίζοντας το 
στυλ των παραδοσιακών κουρείων του 
περασμένου  αιώνα. Αυτή η παραδοσιακή 
συνταγή που πέρασε από γενιά σε 
γενιά προσφέρει βαθιά ενυδάτωση 
του τριχωτού μέρους του προσώπου. 
Αποτελείται μόνο από τα καλύτερα έλαια 
και συστατικά, μαλακώνει το δέρμα και 
προετοιμάζει τα γένια.

NEOS Ενυδατική κρέμα προσώπου

Οι ανάγκες του αντρικού δέρματος 
καλύπτονται πλήρως με αυτό το 
ενυδατικό booster. Η σύστασή του το 
κάνει να απορροφάται αμέσως και 
να αφήνει το δέρμα απαλό, χωρίς 
να γυαλίζει ή να κολλάει. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί πρωί και βράδυ. 
Ανακαλύψτε τα LPN MEN προϊόντα μας 
για το ξύρισμα του προσώπου και τη 
φροντίδα του σώματος των ανδρών.

ΑΝ
Δ
ΡΑ
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My LPN για άνδρες

Το My LPN για άνδρες δημιουργήθηκε 
για να αφήνει μια δυνατή, αισθησιακή 
υπογραφή που διαρκεί επάνω στο 
δέρμα. Αντανακλά αγνή κομψότητα, 
εμπνευσμένο από παλιά αρώματα της 
Κρήτης. Αυτός ο έντονος συνδυασμός 
του φυσικού άγριου Κρητικού αρκεύθου 
και του αισθησιακού αρώματος 
του δίκταμου, σας αφήνει με μια 
απαράμιλλη αίσθηση αυτοπεποίθησης 
και φρεσκάδας σε όλη τη διάρκεια της 
ημέρας.
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My LPN για γυναίκες

Τραβήξτε την προσοχή με ένα 
αισθησιακό μείγμα χαρουπιού και 
Μανόλιας, του λουλουδιού της ομορφιάς. 
Η έντονη χαρακτηριστική μυρωδιά του, 
ξεδιπλώνεται με αυτό το προσωπικό 
άρωμα. Το My LPN για γυναίκες 
απογειώνει τις αισθήσεις και έχει 
τονωτικές ιδιότητες που βοηθούν στην 
ελαστικότητα του δέρματος. Προσφέρει 
έντονη ενυδάτωση καθώς το διακριτικό 
του άρωμα δημιουργεί το τέλειο σκηνικό 
για την μοντέρνα γυναίκα.
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WHITE JASMINE

Ζεστό και γλυκό, το White Jasmine 
αιχμαλωτίζει το άρωμα των ανθών 
γιασεμιού την άνοιξη. Αυτό το άρωμα που 
ανεβάζει τη διάθεση, θυμίζει τις ζεστές 
βόλτες στα καλντερίμια των ελληνικών 
νησιών κάτω από τη φεγγαράδα και σας 
αφήνει μια απίστευτη αίσθηση ελευθερίας 
και νοσταλγίας.
Σαγηνευτικό και αποπλανητικό, το 
γιασεμί είναι ένα από τα πιο πολύτιμα 
λουλούδια των αρωματοποιών. Η μυρωδιά 
του φτιάχνει τη διάθεση και είναι ένα 
από τα πιο ξεχωριστά φυσικά αρώματα. 
Αν επιθυμείτε να κάνετε αισθητή την 
παρουσία σας, το γιασεμί είναι το 
κατάλληλο άρωμα για εσάς.
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GARDENIA

Αυτό το απολαυστικό λουλούδι λέγεται ότι 
είναι σύμβολο της αγάπης, της αγνότητας 
και της κομψότητας.
Η Living Pure Natural έχει «ξανά – 
ανακαλύψει» αυτήν την υπέροχη μυρωδιά 
και την έχει μετατρέψει σε ένα μοντέρνο 
και θηλυκό άρωμα. Είναι βασισμένο σε 
συμπυκνωμένα εξαιρετικής ποιότητας 
αιθέρια έλαια και διαρκεί πολλές ώρες. 
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HERA

Το mist προσώπου της Living Pure 
Natural από αρωματικά εκχυλίσματα 
βοτάνων, όπως ο δίκταμος, και 
ροδόνερο αναζωογονεί κάθε τύπο 
δέρματος. Εφαρμόστε το μετά την 
κρέμα προσώπου σας για έντονη 
ενυδάτωση ή χρησιμοποιήστε το 
ως βάση στο make up σας. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και 
ως ελαφριά ενυδάτωση σε ξηρά μαλλιά.
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CHERRY - Κεράσι

Αυτό το χειροποίητο κερί σόγιας 
με άρωμα κεράσι έχει ένα ελαφρύ 
αλλά ζωηρό άρωμα ίδιο με εκείνο 
των φρέσκων, ώριμων κερασιών. 
Η απολαυστικότατη γλυκύτητα του 
αρώματος σας ταξιδεύει πίσω στα 
πυκνά δάση με κερασιές της Ελλάδας.
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ALMOND MILK - Γάλα αμυγδάλου

Αυτό το χαρακτηριστικό κερί της Living 
Pure Natural υπόσχεται να γεμίσει το χώρο 
σας με το απαλό και διακριτικό άρωμα 
γάλακτος αμυγδάλου. Το χειροποίητο κερί 
σόγιας μας είναι ζεστό, ανακουφιστικό και 
κατευναστικό. Είναι  ο ιδανικός τρόπος για 
να φτιάξετε ατμόσφαιρα σε οποιοδήποτε 
χώρο.

COFFEE - Καφές

Το κερί μας με άρωμα κλασσικού καφέ 
αντανακλά τη ζεστή και χαλαρωτική 
αίσθηση του να βρίσκεστε σπίτι σας. 
Γεμάτο ζωντάνια, με ένα έντονο άρωμα 
καφέ και με μια έκρηξη φρεσκάδας, το 
κερί αυτό θα ξυπνήσει τις αισθήσεις σας.
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“Μοναδικά αρώματα 
που φωτίζουν και 
φρεσκάρουν την 
ατμόσφαιρα.”



η φυσική επιλογή για τη φροντίδα του δέρματος

Nantwich Market, Market Street
Nantwich, Cheshire, CW5 5DJ

www. livingpurenatural.com 
email: info@livingpurenatural.com


