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BÖRTÁPLÁLÓ TESTÁPOLÓ
száraz börre



Száraz test

1. A test bizonyos területein (térdek, könyök, 
karok, stb) a bör sokkal vékonyabb

Kevesebb a faggyútermelödés és így kevésbé
védett a hidrolipid filmréteg által. Így a bör
sokkal sebezhetöbb a külsö hatások ellen 

2. A bőr mesterséges úton is kiszáradhat 
(letisztítók, kemény víz, idöjárási
körülmények stb) 

A bör feszül, durva, kevésbé fiatalos kinézetü
� Ezért szükséges a napi ápolás)



ELÖTTE UTÁNA

NUTRIZONE CORPS

Kevesebb 
faggyútermelödés

A test böre FESZÜL és hiányt 
szenved a TELTSÉGBEN ÉS 

PUHASÁGBAN

A test böre SOKKAL KELLEMESEBB 
ÉRZETÜ és PUHÁBB, valamint SIMÁBB 

ÉS FIATALOSABB

Hydrolipid filmréteg hiánya

Sejtközötti kötödés 
hiánya

Normális 
faggyútermelödés

Hydrolipid filmréteg helyreállítása

Helyreállított 
sejtközötti kötödés



NUTRIZONE CORPS

• Szölömag olaj, Omega 6-ban
gazdag: táplál, puhít és újraépít

• E Vitamin: szabadgyök 
megkötö, antioxidáns

• Shea vaj: táplál és puhít

• Babassu pálma olaj:
helyreállítja a hidrolipid filmréteget

• Mango vaj: elösegíti a 
sejtregenerációt



Nyugtató és Puhító

Testápoló krém

Érezze a bársonyos és selymes 
bör varázsát...

NUTRIZONE CORPS



PREZENTÁCIÓ

LAKOSSÁGI KISZERELÉS: Tubus - 200 ml; 
ref. 528004

TESZTER: Tubus - 200 ml; ref. 644134

SZALON: Tubus - 250 ml; ref. 451503

MINTA: Tubus - 10 ml; ref. 683753

�Fürdéshez használja a lótusz kivonatú MOUSSE DE COTON terméket, amely 

semlegesíti a kemény víz szárító hatását és börét puhán és bársonyosan tartja.

�Hetente egyszer vagy kétszer radírozza le a börét a puhább hatás érdekében, 

valamint, hogy a NUTRIZONE CORPS hatóanyagai jobban felszívódjanak és így 

hatékonyabbak legyenek.

HASZNÁLATI JAVASLAT

Javasolt eladási ár (Franciaországban): €46



KONZULTÁCIÓ

VENDÉG ÉSZREVÉTELEI:

- Puhaság hiánya

- Zuhanyzás utáni kellemetlen érzés, amely szárító termékek 
használatából ered

A KOZMETIKUS olyan megfelelö kezeléseket ajánl, amely:

- PUHÍT

- KELLEMES ÉRZETET BIZTOSÍT

- TÁPLÁL

ELÖÍRÁS

Elöírás
Szalon Kezelés

Elöírás

KÉT KEZELÉS KÖZÖTT®

PUHASÁG



KIRAKAT

NUTRIZONE CORPS

A4 Plakát

Termék állvány



ANYAGISMERTETÖ

SHEA VAJ

Hatás: táplál, puhít, nyugtat

Ez a növényi kivonat az afrikai Shea fából származik és sok elönnyel rendelkezik:
* Mivel a shea magok magas triglicerid tartalommal rendelkeznek, amelyek nélkülözhetetlen 
zsírsavakat tartalmaznak, a shea vaj különösen tápláló.
* Mivel olyan magas (több, mint 13%) elszappanosíthatatlan anyagokat, mint a karitint tartalmaz, 
ezért a vaj puhít és nyugtat is egyben. Igazi nyugtató az irritált bör számára.

NUTRIZONE CORPS

MANGO VAJ

Hatás: táplál

A mangó fa trópusi országokban lelhetö fel. A mangó vaj a magjából származik, amelynek 10%a vaj. Ez 
a vaj nagyon jól olvad és tökéletes tápláló hatással bír. 
A mangó vaj sejtregeneráló és helyreállítja a bör rugalmasságát.

BABASSU PÁLMA OLAJ 

Hatás: tápláló

A babassu egy Braziliában honos pálmafa, amelynek gyümölcse úgy néz ki, mint a kókusz. Magja 
nagyon gazdag olajokban (60-70%). Mivel nagy mértékben tartalmaz zsírsavakat, ezért ezek az olajok 
segítenek helyreállítani a bör hidrolipid filmrétegét és puhán tartják azt, valamint megóvják a 
kiszáradástól.

SZÖLÖMAG OLAJ

Hatás: táplál, regenerál, helyreállít, antioxidáns

A szölötermesztés az egyik legrégebbi tradícionális agrikultúrához tartozik. Minden szölötermesztö
ország elönyt kovácsol a bortermeléséből, valamint a szölömagból kinyert anyagokból amelyek olajok
lipidekben gazdagok és így nagyon táplálóak. A szölömag olaj nagy mértékben tartalmaz 
nélkülözhetetlen zsírsavakat. Föképp 40%ban linoleic savat (Omega 6) amely nélkülözhetetlen a bör és 
a sejtmembránok számára. Ennek a savnak a regeneráló és helyreállító hatása az, amely képes 
fenntartani a megfelelö vízháztartást. Ez az olaj továbbá tartalmaz E vitamint is, amely megakadályozza 
a zsírsavak oxidációját az antioxidáns tulajdonsága miatt. 


