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HYDRABRONZE 

Önbarnító 

Hidratáló Arc-    

és Testápoló 



A nők elvárásai 

Sokan azonban nem használnak 

önbarnítókat, attól félve, hogy barna 

foltok jelennek meg és a barnaság 

nem tűnne természetesnek. 

 
Olyan terméket akarnak, amely 

hidratálja a bört és könnyü 

használni. 

A nők egész évben napbarnított 

bőrszínt szeretnének, megőrízve       

a nyári színüket! 

 



200 ml Tubus 

Fokozatosan Önbarnító Hidratáló Arc-              

és Testápoló  

 
 Természetes és aranyló árnyalatot biztosít a 

börnek 
 Tündöklövé varázsolja a bört, amely így még 

attraktívabbá válik 
 Hidratálja és puhítja a bört 
 Barna bör napozás nélkül, megörizve a bör 

fiatalosságát. 

 
 
AZ ELÖNYÖK:  
Könnyü, nem ragadós textúra, egyszerü 

alkalmazással. 
Virágos és nöies illata édes és elragadó illattal 

borítja el a bört. 

Egész évben tündöklés! 

Hydrabronze: A GUINOT megoldása 

Hydrabronze 



A Hydrocyte Komplex a GUINOT 

által kifejlesztett hidratáló hatóanyagait 

tartalmazza, amely visszaadja a bör 

nedvességtartalmát. 

Aktív hatóanyagok 

Két, egymást kiegészítő aktív hatóanyag:    
a DHA és Erythrulose természetes és 

egyenletes tündöklést biztosít a bör 

számára, amely fokozatosan intenzívvé 

válik minden egyes alkalmazás után. 

Aktív barnító és hidratáló anyagok kombinációja 



Hatásossági teszt 

Nemzetközi színváltozást mérő rendszer az La*b* rendszer alapján  1 

A BÖRSZÍN TELTSÉGÉNEK ÁTLAGOS NÖVEKEDÉSE 
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Evolution de la couleur de la peau a* sur 15 jours d'application
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Panel de 10 sujets

1 nap         +3days                   +7days                 +15days 

10 ember mintája alapján 

Színváltozás (L, a*, b* rendszer) 15 nap használat alatt 
1 

15 nap használat után fokozatosan mélyülö színt kaptunk.  

 

Fokozatosan erösödö színváltozást észleltünk (az La*b* rendszerben), ezért a barnító hatás  

3, 7 és 15 napos használat után nagyon látványos és folyamatos. 



Hatásossági tesztek 

LÁTHATÓ EREDMÉNYEK 

1. nap 3. nap 7. nap 

Folyamatosan mélyülő bőrszín változást észlelünk 
a 7 napos használat után.  



Hatásossági tesztek 

HIDRATÁLÓ EREDMÉNYEK 

15 nap használat után 53% növekedést észlelünk    
a bőr átlagos hidratációjában. 
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Moisturizing evolution after 15 days of use

+53%
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Hidratáló eredmények 15 nap használat után 



• Az elérni kívánt eredménytől függően         

2 vagy 3 alkalommal használja egy héten. 

Egyenletes rétegben vigye fel az arcra és a 

testre elkerülve a szemöldököt, a hajtövet és 

a durvább felületeket (könyök, térd, stb.). 

Használati utasítás 

• Használat után alaposan mosson kezet.  

Nem tartalmaz fényvédőt!  ! 



Előírás 

A VENDÉG:  

 

• „Egész évben napbarnítottan szeretnék kinézni, mert 
ettöl jól érzem magam."   

 

• „Félek, hogy „narancs” színem lesz és barna foltok 
jelennek meg rajtam."  

 

• „Gyantázás után is szeretnék barnított lábakat."  

 

 

A SZÉPSÉGÁPOLÁSI TERAPEUTA a folyamatosan hidratáló és barnító 
HYDRABRONZE terméket javasolja: 
 
• Az optimális önbarnító adagnak köszönhetöen nap nap után napbarnított 
tündöklést eredményez a börének 
 

• Foltok nélküli természetes és egyenletes barnaságot biztosít   

Konzultáció 



Eredmények 

Fokozatos barnulás. 

 

A bőr barna, természetes és egyenletes. 

 

A bőr puha és hidratált. 



Termék leírás 

 Állag: Könnyü, nem ragadó állag. 

Egyszerü alkalmazni és nem hagy 

foltokat. 

 
 Illat: Friss, virágos és nöies. 

 
 Tubus: 200 ml pattintós tetövel, nincs 

külsö csomagolás 

 
 Kiszerelések: 
Lakossági 200 ml: GN528100,  

és szalon 250ml, GN456116 

 
  Javasolt eladási ár: 7.800 Ft 



Marketing eszközök: A4 poszter 


