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Snail Perfection
Серум за лице - 50 мл
За постигане на оптимален ефект, използвайте с
най-новия продукт от фирма Рефан ФИЛЪР ЗА
ЛИЦЕ SNAIL FILTRATE
ПРОДУКТЪТ С ПЪРВО МЯСТО В КАТЕГОРИЯ &quot;БГ
КОЗМЕТИКА&quot; В КЛАСАЦИЯТА НА СПИСЕНИЕ ОК! за
2016 г. ВЕЧЕ Е В НОВА ОПАКОВКА - С ПО-ГОЛЯМО
СЪДЪРЖАНИЕ!
В резултат на големия ви интерес към серум за лице Snail
Perfection и с мисъл за вас, решихме да увеличим
опаковката му, за да може да се радвате на повече
съдържание от продукта. Вместо в 25-милилитров флакон,
серумът вече се предлага в иновативен Аirless флакон - 50
мл, лесен за дозиране и употреба. Получавате двойно
повече серум за лице, а цената се увеличава само с 2 лв.!
Основни предимства на Аirless флакона са, че не
позволява замърсяване на съдържанието и предпазва
натуралните съставки от контакт с въздуха, а също така и
от светлината, за да се запазят трайността и качествата на
консистенцията максимално дълго. Благодарение на
специалната помпа се оползотворява цялото съдържание
на опаковката, без никакъв остатък!
Лек гел - концентрат, подходящ за активно третиране на
кожата и като превенция в борбата с нейното застаряване.
Екстракт от охлюви стимулира клетъчните функции,
подпомага регенерирането на кожата и забавя процесите
на стареене.
Натурална розова вода, извлечена от цветовете на Rosa
Damascena, тонизира и освежава, подобрява
кръвообращението и поддържа водния баланс в обмяната
на веществата на кожата.
Комплексното действие на двете активни съставки
намалява фините линии и придава на кожата по-млад и
стегнат вид.
Начин на употреба: за по - силен ефект, нанесете като
основа върху чистата и суха кожа на лицето преди дневния
или нощния крем. Може да се използва и самостоятелно.
Подходящ за зоната около очите.
50 ml
Резултати от проведен ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТЕСТ за серум
за лице Snail Perfection:
- 100% от потребителите са с добра поносимост към серум
за лице Snail Perfection
След теста участниците са почувствали кожата на лицето
си:
- 100 % по-загладена;
- 100 % по-освежена;
- 96,7% по-омекотена
След като са взели под внимание всички критерии от
потребителския тест:
- 96,7% от потребителите считат, че серум за лице Snail
Perfection е ефективен като грижа против стареене;
- 96,7% от потребителите са доволни и биха ползвали
отново серум за лице Snail Perfection
НАШИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ В
НАЙ-БЛИЗКИЯ ДО ВАС МАГАЗИН НА REFAN
или ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ОТ ТУК

www.refan.com

