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HYDRA FINISH 
Hidratáló Színezett Alapozó SPF15, 30ml 

 

 Csodálotos új bőrápoló termék 

A HYDRA FINISH forradalmasítja a 

hidratáló és színezett krémek kozmetikai 

tudományát: 

Egy bőrápoló termék  hihetetlen hidratációval  
 

Egy bőrápoló termék  hihetetlen eredményekkel 



HIDRATÁCIÓ 

SPF 15 FÉNYVÉDELEM 

Az SPF 15 védelmet nyújt a bőr számára az UVA és 
UVB sugarak ellen, amelyek a pigmentációs 
problémákat okozzák.  

A HYDRA FINISH nyugtatja és hidratálja a bőrt, a mályva kivonatnak 
köszönhetően. A mályva nyákanyagban gazdag és kivételesen 
hidratáló, lágyító hatású.  

Bőrápoló termék hihetetlen hidratációval  



Csak vigye fel a bőrére és máris láthatja a termék elképesztő hatását! A 
bőrrel érintkezve a HYDRA FINISH egy átváltozáson megy át, ezzel 
azonnali egészséges ragyogást és egyenletes tónust biztosít.  

AZ ARCBŐR TÜNDÖKLÉSE 

Egy bőrápoló termék hihetetlen eredményekkel 

ÚJÍTÁS 

A bőrre gyakorolt különleges hatásának titka a kapszulákba zárt 
pigmenteknek köszönhető. 
A kapszulákba zárt pigmentek csak a krém alkalmazása során oldódnak 
fel, így megőrizve a hidratáló összetevők sértetlenségét és védik a 
terméket egy-egy alkalmazás között.  

Bőrszín tündöklést 

elősegítő kapszulába 

zárt pigmentek 

Hidratáló összetevő 

mályva kivonattal 



Eredmények 

HIDRATÁLÁS 

VÉDELEM 

TÖKÉLETESSÉG 

A 2 az 1-ben krém leegyszerűsíti a napi rutint, 

hosszan tartó hidratáltságot, valamint ragyogó 

és egyenletes bőrszínt biztosít. 



Használati utasítás 

Reggel a bőrtípusnak megfelelő GUINOT szérum alkalmazása után vigyen fel 
egy keveset a letisztított arcra és nyakra.  

Csomagolás 

LAKOSSÁGI 30ml Tubus, ref. szám 0506870 
 
TESZTER 30ml Tubus, ref. szám 0641870 
 

MINTA 3ml Tubus, ref. szám 0683870 

Az arckrémem… 

Elvarázsolja a bőrtónusomat! 

Hatásmechanizmus 
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Megfizethető ár 



A kozmetikus szakértő tanácsa: 

Próbálja ki a terméket a vendég 
kézfején, hogy láthassa a termék 

átváltozását és kivételes 
eredményét. 

ELADÁSI TERÜLET KEZELŐ SZOBA 

Javasolja a legújabb GUINOT termék 
kipróbálását, amíg a vendég a 

kezelő szobában van. 

A vendégeimet annyira elvarázsolja a 
HYDRA FINISH termék hatása, hogy 
azok, akik nagyon odafigyelnek a 

kiadásaikra is megveszik. 


