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EGY ÚJ SZÉPSÉGÁPOLÁSI RITUÁLÉ
A bőr vitalitásához nélkülözhetetlen a
gyönyörű test. Minden bőrtípusnak szüksége
van vitalitásra és feszességre
különösképpen a test bőrének.
Azoknak a nőknek, akik időt és törődést
szánnak a bőrük számára, az új testtonik
kitűnő aktív hatóanyagokat tartalmaz.

A Guinot egyszerűvé tette
a bőrápolást ezzel az új
szépségápolási rituálé
termékkel, amely illatosított
testápoló vizet és megújult
textúrát tartalmaz:

Eau-Neuve
Energic

EGY ÚJ SZÉPSÉGÁPOLÁSI RITUÁLÉ

Termék Előnyei: Kellemes és friss érzet
ILLATOSÍTOTT VÍZ

EAUNEUVE
ENERGIC

TÁPLÁLÓ TESTÁPOLÓ

Termék Előnyei: Hidratál és komfort érzetet biztosít

A GUINOT MEGALKOTTA AZ EAU-NEUVE TERMÉKET
Energizáló Testpermet ginzeng kivonattal
Aktív hatóanyagokban gazdag spray.

Több, mint csak illatosított víz, az Eau-Neuve
Energic gyorsan felszívódik a bőrbe és serkenti
a sejtműködést.
Az Eau-Neuve Energic elősegíti a bőrmegújulást és növeli a bőr fiatalos
megjelenését. Frissítő aktív hatóanyagai vitalitással és jóleső érzéssel
töltik fel a bőrt.

Az Eau-Neuve Energic
eredete

A GUINOT Laboratórium egy olyan
új,
illatosított
testpermetet fejlesztettek ki amely a sejtek víztartalmában
található nélkülözhetetlen nyomelemekkel látja el a testbőrt.

AKTÍV HATÓANYAGOK AZ
EAU-NEUVE ENERGIC- BEN
GINZENG
Az aminosavakban és B vitaminokban gazdag ginzenget már évezredek óta
használják tonizáló és feltöltő hatása miatt. Anti – ageing és regeneráló
tulajdonságai segíti a ginzenget limitálni a feszesség elvesztését a bőrben.

A ginzeng előnyei:
Anti-ageing és regeneráló tulajdonságok: segít megtartani
a bőr feszességét és a fiatalos megjelenést
Élénkít és tonizál: felébreszti a testet és az érzékeket
Ásványi anyagokkal tölt fel

ÉRZÉKI ILLAT
Az Eau-Neuve Energic illata különleges kombinációja a zöld és tündöklő
bergamotnak, valamint narancsnak és a jázmin szirmok sármos illatának. A pézsma
és a narancs virágok pedig felpezsdítenek, frissítenek és érzékiek.

Feketeribizli
Narancs
Bergamot
Jázmin szirmok
Rózsavíz
Narancsvirág
Pézsma

Frissítő és tonizáló

Puhító és érzéki

Karakteres és nőies

Az Eau-Neuve Energic tavaszi illata élénkíti a testet és visszaadja a vitalitást.
Ezzel az illatosított testpermettel az egész test felfrissül és nőies illatba burkolódzik.
A testet azonnal könnyűnek és energizáltnak érzi.

AZ ILLATOSÍTOTT VÍZPERMET EGY TESTÁPOLÓ KOMFORT ÉRZETÉT KELTI

A különleges texúrájú Eau-Neuve
Energic igazán egyedivé varázsolja
ezt az illatosított Testpermetet: az
alkalmazás pillanatában vizes
texúrája megváltozik és hidratáló
érzetét kelti a bőrön.

A bőrön lévő hatás azonnali, a test
úgy érzi, mintha bársonyos
puhaságba lenne csomagolva.

EREDMÉNYEK
15 nap használat után:

• A nők 100%-a érzékelte, hogy bőrük
puhább és hidratáltabb.
• A nők 91.7%-a mondta, hogy bőre
ragyogóbb lett.
• A nők 91.7%-a úgy találta az illatot
frissítőnek és élénkítőnek.
• A nők 91.7 %-e észrevételezte a
frissesség érzését.

12 nőnél végezték el a tesztet. A nap
különböző időszakaiban használták.

KÜLSŐ IDENTITÁS
Eau-Neuve Energic:
A termék egyedülálló
és kifinomult külsővel
rendelkezik, amely
energiát és frissességet
közvetít.

Eau-Neuve Energic:
- elegáns és kiemelkedő minőségű csomagolásban található, amelyet ismert parfüm márkák
részére tervező üveges készített.
- könnyen használható pumpája ideális mennyiségű terméket bocsájt ki.
- Dinamikus és nőies alakja hasonlít a Huile Mirific termékéhez.
- A rózsaszín folyadék a bőrápoló termék frissességét és a nőies illatot sugallja.

TERMÉK LEÍRÁS

• CSOMAGOLÁS: 100 ml üveg pumpás flakon üveg borítóval, doboz nélküli
• SZÁLLÍTÁS: 3 termék egybe csomagolva

• FORMÁTUM: Lakossági 100 ml ref. szám. 0529210 / Teszter 100 ml ref.
szám. 0644110
• Javasolt eladási ár: 11.800 Ft

ÁR POZICIONÁLÁS

Huile Mirific
Eau-Neuve Energic
37 €
Hydrazone Corps
29 €

Bien Vivre
40 €

47 €

KONZULTÁCIÓ ÉS ELŐÍRÁS
A kozmetikus kérdései a vendéghez:
- „Látja/érzi, hogy bőre fáradt?"
- „Mi a testápolási rutinja?"
- „Foglakozik testbőrének hidratálásával?"
A VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI
CÉLJAI:
FIATALÍTÁS ÉS PUHÍTÁS
A KOZMETIKUS AZ Eau-Neuve Energic terméket javasolja, amelyet
gyorsan és könnyen lehet alkalmazni a puhaságért és kellemes érzetért
a nap bármely időszakában.
SZALON ELŐÍRÁS

KÉT KEZELÉS KÖZÖTTI® TERMÉKEK OTTHONRA

A kozmetikus
leteszteli a terméket
a vendégen a
testápoló kezelés után és oly
módon használja, mint egy
hidratáló tonikot.

Fújja be a teljes testét.
Masszírozza be a vizet addig,
ameddig a termék teljesen fel
nem szívódik.

ELADÁSI ESZKÖZÖK
Tartóállvány
Recepciós pultra helyezve

A3 Poszter

Eladási Szórólap és Technikai
leírás

A képek nincsenek szerződtetve és változhat

