VICTORIA’S SECRET
BODY CARE
YumuĢak, seksi cildin sırrı.

Klinik olarak kanıtlanmıĢ formüller. Patent aĢamasındaki teknoloji. Sağlıklı kokular. Victoria’s
Secret Body ile her gün yumuĢak bir ten.
YumuĢak, esnek ve pürüzsüz cildin anahtarı, susuz kalmamasıdır. Ultimate Moisture System ile
geliĢtirilen, günlük kullanıma uygun dört ürünümüzle baĢtan ayağa nemlendirilmiĢ ve yumuĢak
bir cilde kavuĢacaksınız:
1. PrüzsüzleĢtiren Peeling/ Temizleyici: Hassas peeling etkisi
2. Ultra Yoğun Krem Temizleyici: Nemlendirerek temizleme
3. Nemlendirici Vücut Losyonu: Cildi 24 saat nemlendirerek susuz kalmamasını sağlar
4. Hafif Vücut Yağı: Yağlı bir his bırakmayan derin nemlendirme
Victoria’s Secret Body formüllerinin her biri, özel pamuksu nemlendirme kompleksimizle
baĢlıyor. Pamuklu kumaĢların nefes alabilen yumuĢaklığından ilham alan Cotton Moisture
Complex, Pamuk Tohumu Özü ve Beyaz Çay gibi yüksek performanslı doğal malzemeler ve
mükemmel nemlendirme için A, C ve E Vitaminlerini özel formülümüzle bir araya getiriyor.
Ayrıca, formüllerimizi geliĢtirirken kullandığımız “Smart Technology” ile her vücudun kendine has
ihtiyaçlarına göre mükemmel nemlendirme sağlayabiliyoruz. Mükemmel nemlendirme
sistemimiz, her biri cilde kendi nitelikleriyle ilave yararlar sağlayan dört ultra hafif koku
seçeneğiyle sunuluyor: Antioksidan özellikli Açai, ferahlatıcı mine çiçeği, besleyici Shea ve
yumuĢatıcı hindistancevizi sütü.
Victoria’s Secret Body ile çekici bir vücudun sırrı olan sağlıklı, esnek ve yumuĢacık bir cilde
kavuĢun.
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THE ULTIMATE MOISTURE SYSTEM
MÜKEMMEL NEMLENDĠRME SĠSTEMĠ
Sistemin her formülü, mükemmel nemlendirme için özel ürünümüz Cotton Moisture Complex ve paten
aĢamasındaki teknolojimizle geliĢtirildi. Günlük kullanıma uygun dört üründen her biri sağlıklı kokular içeriyor.

KOLEKSĠYON

KOKULAR

SMOOTHING SCRUB/WASH /
DÜZGÜNLEġTĠRĠCĠ PEELING/TEMĠZLEYĠCĠ –
TLxx / 235 ml
Temizleyin. Arındırın. Her gün kusursuz bir cilt
için. MuhteĢem, yumuĢacık bir cilt ve ıĢıltı.
• Hassas peeling için mikro parçacıklar içerir.

ANTIOXIDANT AÇAI / ANTĠOKSĠDAN
ÖZELLĠKLĠ AÇAĠ
Koruyu özellikleriyle bilinen Brezilya Acai
Meyvesi, doğadaki en güçlü antioksidanlardan
biridir.

ULTRARICH CREAM WASH / ULTRA YOĞUN
KREM TEMĠZLEYĠCĠ – 350 ml
Tüy gibi yumuĢak köpükle her gün besleyici
temizlik. YumuĢak ve pürüzsüz bir his.
• Yenileyici Pirinç Sütü ve Hindistancevizi Yağı
içerir
HYDRATING BODY LOTION / NEMLENDĠRĠCĠ
VÜCUT LOSYONU – 350 ml
Gün boyu nemlendirme. Tüm vücutta yumuĢak
bir his. Her gün ipeksi, pürüzsüz, sağlıklı
görünen cildin sırrı.
• 24 saat sürekli nem
WEIGHTLESS BODY OIL / HAFĠF VÜCUT YAĞI
– 250 ml
Gün boyu yumuĢak bir cilt için derin
nemlendirme. Ultra düzgün ve ipeksi bir ciltle
dayanılmaz cazibe.
• Yenileyici Argan, Ayçiçek ve Üzüm Çekirdeği
Yapları içerir. • 24 saat sürekli nem

REFRESHING VERBENA / FERAHLATICI MĠNE
ÇĠÇEĞĠ
Güney Amerika’ya özgü bu bitki, cildi
sakinleĢtirirken, nefis kokusuyla ferahlık verir.
NOURISHING SHEA / BESLEYĠCĠ SHEA
Cildin süper besini olarak da anılan Shea
Butter, yoğun nemlendirici ve iyileĢtirici
nitelikleriyle tanınıyor.
CONDITIONING COCONUT MILK /
YUMUġATICI HĠNDĠSTANCEVĠZĠ SÜTÜ
Vitamin ve protein açısından zengin
Hindistancevizi Sütü, düzgünleĢtirme ve
nemlendirme özellikleriyle biliniyor.

