MERHABA

MUTLU CİLT

V I TA M I N C I S I L T I V E R E N N E M L E N D I R I C I

YENİ

YOĞUN VE STRESLİ YAŞAMLAR,
SAĞLIKLI GÖRÜNEN CİLTLER
Isıltılı cilt ile ilgili olarak dünya genelinde her ay internette
yarım milyona yakın arama yapıldığını biliyor muydunuz?*
Dünya genelindeki kadınların yasamları gitgide daha yoğun
ve stresli bir hale gelmektedir. Ama hala her seyi istiyoruz.
Cildimizin mutlu, sağlıklı ve ısıltılı görünmesini istiyoruz,
ne kadar çok çalıstığımız veya ne kadar stresli olduğumuz
önemli değil.

The Body Shop
Uluslararası Cilt Bakım Uzmanı
Dr. Terry açıklıyor:

GÜNE C VİTAMİNİ İLE
BAŞLAYIN
Güne sağlıklı baslamanın yollarından bir tanesi de C vitamini ile
dolu bir bardak portakal suyudur - siz de artık cildinize
C vitamini takviyesi verin!
C vitamini, sağlıklı bir cilt için hayati önem tasımaktadır.
C vitamini içeren cilt bakım ürünlerimiz için dünyadaki en doğal
C vitamini kaynaklarından birini kullanmaktayız:
Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinden gelen güçlü
camu camu meyvesi. Meyvelerin her biri yağmur mevsiminde
kanolar ile hasat edilmekte ve paketlenmektedir, aynı zamanda
bu meyveler, bir portakal içerisindeki C VİTAMİNİNDEN 60 KAT
daha fazla C vitaminine sahiptir!

“Müsterilerimden gelen bir numaralı
soru sağlıkla ısıldayan bir cilde
nasıl sahip olacaklarıdır. Bu sekilde
ciltlerinin doğal olarak daha parlak
olacağını bilirler ve bu onların
öz güvenlerini artırır.”
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C VİTAMİNİ
GÜCÜNE SAHİPTİR

MERHABA MUTLU CİLT
Enerji kaynağı camu camu meyvesi içeren Vitamin C
cilt bakım serisi ile cildinize ısıltı katın"

ANINDA IŞILDAYIN

GÜNLÜK IŞILTI DOZUNUZU ALIN

.
YENI! Vitamin C Instant
Glow Enhancer

.
YENI! Vitamin C Glow Boosting Moisturiser
Fiyat: 54.90 TL
Cansız, donuk ve yorgun cilde artık jel kremli nemlendiricimiz ile
elveda diyebilirsiniz. Yardımcı olması için her sabah uygulayınız:

IŞILTIYI ARTIRIR ENERJİ VERİR

NEMLENDİRİR

Cildi arındırarak,
doğal ısıltısını
ortaya çıkarır.

Jel yapısıyla
cilde nüfuz eder.

Canlandırıcı ve
hafif formülü ile
birlikte yenileyici
kokusuyla yorgunluk
isaretleri ile savasır.

Cilde tatlı bir pembelik vererek canlandırır ve
kadifemsi bir his, yumuşaklık ve
ipeksilik katar.

YENİ
YENİ

Deneyenlerin %73'ü*

CİLDİNDE

SAĞLIKLI BİR IŞILTI
HİSSEDİYOR

*102 bayan üzerinde
yapılan çalısmayı
esas almaktadır.

A KI LL I
ÜR Ü N!

CİLT BAKIMI VE MAKYAJ
BİR ARADA!
CİLDİN

Deneyenlerin %76'sı*

CİLDİNİ
DAHA ENERJİK VE
CANLI HİSSEDİYOR
**106 bayan üzerinde
yapılan çalışmayı
esas almaktadır

Google Adwords, 10/11/2014 tarihinde rapor edilen küresel ortalama aylık aramalar.

Fiyat: 69.90 TL

DOĞAL
PARLAKLIĞINI
ORTAYA ÇIKARIR
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ULUSLARARASI CİLT BAKIM UZMANIMIZ DR. TERRY İLE SORU&CEVAP
Cildi ısıltılı yerine donuk ve cansız gösteren nedir?
Cildiniz her gün farklı zorluklara maruz kalmaktadır: cildinize gece bakımı yapmamak,
kirlilik, asırı hava kosulları veya yetersiz beslenme gibi. Bunlar da cildin doğal
yenileme sistemini etkilemekte, cildin yorgun görünmesine neden olmakta ve
sağlıklı cilt hücrelerinin üretimini azaltmaktadır.
C Vitamini cilt üzerinde nasıl çalısır?
C vitamini, cildin nemlendirilmesine yardımcı olan ve genel cilt sağlığı üzerinde
mükemmel etkileri olan bir vitamindir. Cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına
yardımcı olur, cildin daha yumusak ve daha ışıltılı görünmesini sağlar. Aynı zamanda
oldukça güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallere karşı savaşır.
Cildiniz için lokal uygulama ile bunu takviye etmeniz en iyisidir, çünkü yiyecek veya
içeceklerden alınan C vitamini sadece içeride kullanılmakta cilt bundan çok az
faydalanabilmektedir. Bağımsız olarak yapılan çalısmalar göstermektedir ki C vitamininin
lokal olarak uygulanması ile cilt gözle görülür bir sekilde yenilenmekte ve yorgunluk
isaretleri ile savasabilmektedir.

IŞILTIMI ARTIRMAK İÇİN

BAŞKA NE
YAPABİLİRİM?
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Doğru ürünleri kullanın: canlanmak ve
ışıldamak için C vitamini içeren ürünler seçin.
Bu şekilde cildinizin sağlıklı ışıltısını ortaya
çıkarabilirsiniz.
Sağlığınıza iyi bakın: bol miktarda su için ve
kaliteli uyuyun.
Mutlu zihinler = mutlu cilt. Her gün gülmek için
bir neden bulun - hem ruhunuzu hem de
cildinizi canlandıracaktır.

AKILLI KI Z LAR

İŞİNİ BİL İR
.
H O N E Y B RO N Z E ™ B ACA K S P R E Y I

YENİ

BAŞTAN AŞAĞI TATİL IŞILTISI
HONEY BRONZE™
BACAK SPREYİ
Fi yat 7 9 . 9 0 T L

HONEY BRONZE™
YÜZ JELİ
Fiyat 54.90 T L

HONEY BRONZE™
YANAKLARA ÖZEL
Fi yat 4 9 . 9 0 T L

İLETİŞİM

