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DOUCHE CRÈME HYDRAZONE 
 Hidratáló Krémes Tusfürdő, 200ml 



A nők 65%*-a nem tölt időt azzal, hogy hidratálja   

a bőrét a zuhanyozás után. 

A ZUHANYOZÁS 

*IPSOS 2013 

 

 

 

 

A nők 80%-a tradicionális fürdő géleket használ, 

amelyek agresszív felületaktív anyagokat 

tartalmaznak bőr irritációt és szárazságot okozva. 

https://www.google.fr/url?q=http://www.fcd-ligue-sud-ouest.com/galerie_photos_lso/upload/index.php%3Frep%3DDivers&sa=U&ei=wdiFU_vPIcqO0AXVgIHgCg&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNE3v6ePtVYRlin3wZz34xxi0-Eu7w


A ZUHANYOZÁS 
 

 Arcápolás 

Múlt 
Jelen 

Testápolás 

A nők gyengéd smink eltávolítókat 

használnak (tej, tonik stb.) 

A nők olyan smink eltávolító termékeket 

(szappan stb.) használtak, amelyek irritálták   

a bőrt. 

A nők szappant vagy irritáló összetevőjű 

tusfürdőket használtak a zuhanyozáshoz.  

Múlt  Jelen 

A nők gyengéd tisztító termékekkel 

zuhanyoznak.    



A TEST BŐRE 

A testbőrnek is szüksége van 

mindennapi hidratálásra! 

Dehidratált bőr 

Durva, barázdált, komfort nélküli 

Hidratált bőr 

Telt, sima, komfortos 

 

 

Tradicionális tusfürdővel 

való tisztítás után 

Hidratáló tusfürdővel való 

tisztítás után 

A testen lévő bőr a legtöbb esetben dehidratált, amely         

a puhaság és telítettség hiányában nyilvánul meg. 

 



Hidratáló Krémes Tusfürdő a testbőr számára 

DOUCHE CRÉME HYDRAZONE  

HATÁSOK: 

- TISZTÍT: Gyengéd felületaktív anyagokat tartalmaz, amelyek tisztítják a bőrt.  

- HIDRATÁL: Egy igazi bőrápoló termék, amely hidratál és tisztítja a bőrt.  

- PUHÍT ÉS NYUGTAT: A tusfürdő krém száraz és érzékeny bőrre ajánlott.      A 

zuhanyozás kellemes élmény lesz, mivel a gyengéd tisztítás mellett komfort 

érzetet és teltséget kölcsönöz a bőrnek.  

 

ILLAT: 

A gyengéd illat nyugtatja az érzékeket és azonnali jóleső érzést biztosít. 

 

TEXTURE: 

A sima és krémes textúra puha bársonyos érzetet eredményez a bőrön. 

 

 



FŐBB AKTÍV HATÓANYAGOK 

ARGAN 

OLAJ 

ÉDES 
MANDULA 

OLAJ 

Védelmet nyújt    

a bőr számára     

a szárazság ellen 

Puhít         

és táplál  

Hidratál                 

és nyugtat 

AMISOL 

HÁRMAS           

és NÖVÉNYI  

GLICERIN 

(Kókusz) 



HASZNÁLATA:   

 

Nyomjon egy adag tusfürdő krémet 

a kezére és vigye fel a benedvesített 

bőrre.  

 

 Körkörös mozdulatokkal habzásig 

dörzsölje el a testén, majd meleg 

vízzel alaposan öblítse le. 

DOUCHE CRÈME HYDRAZONE 



GUINOT HIDRATÁLÓ BŐRÁPOLÁS 

•Kiegészítő termékként alkalmazza a 

Hydrazone CORPS terméket a hidratáló 

hatás optimizálásáért 

Hydrazone Testápoló 
Hidratáló Krémes Tusfürdő 

•Kevés idővel rendelkező hölgyek részére 

önmagában is alkalmazható 



TERMÉK LEÍRÁS 

• CSOMAGOLÁS: Pattintós tetejű flakon vákuum kupak záródással 

• FORMÁTUM: Lakossági 200ml T. szám:  GN527810 

• JAVASOLT ÁR:  5.400 Ft 



Eladási Brosúra – Technikai Leírás - A4 Poszter  

ELADÁSI ESZKÖZÖK 

 Visuals are non-binding and subject to change 


