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O dbałości o cerę mówi się coraz to częściej, a świadomość, w jaki sposób przeciwdziałać jej
starzeniu się oraz sprawiać, by wyglądała młodo jak najdłużej, jest bezcenna. Nie do
przecenienia są też fachowcy, których pojawia się coraz więcej oraz jakich znajomość
medycyny jest na wagę złota. Mowa o terapeutach skóry - specjalistach, do których warto
wybrać się mając kłopot ze skórą. Stosując wysokiej jakości środki, są oni w stanie dokonać
nieomalże cuda. Propozycja Dermalogica wycelowana jest wobec tego dla wszystkich
terapeutów skóry, którzy są zainteresowani stosowaniem jedynie najwyższej jakości
kosmetyków, które charakteryzują się naprawdę znaczącą efektywnością oraz które spowodują,
że Wasi konsumenci będą usatysfakcjonowani. Mamy także punkt sprzedaży, w jakim dostępne
u nas produkty są w stanie nabyć też osoby indywidualne.
Dermalogica - oferta dla wymagających
Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom Was, jako naszych klientów, oraz kontrahentów, jacy
odwiedzają gabinety terapeutów skóry lub szukają produktów na własną rękę, przygotowaliśmy
tak gigantyczną ofertę, by każdy był w stanie odnaleźć tu coś dla siebie.
W naszej klarownej ofercie odnajdziecie pomiędzy innymi:
• serum rozjaśniające , jakiego celem jest intensyfikacja mechanizmów obronnych cery,
• złuszczający krem dedykowany cerze dojrzałej, która za wcześnie się starzeje,
• krem matujący na dzień dla osób dorosłych o skórze tłustej oraz trądzikowej. To właśnie
dzięki tak dużej gamie propozycji, będziecie w stanie zaoferować swoim klientom odpowiedź na
jakąkolwiek potrzebę, a jako klient indywidualny - rozwiązać nawet najtrudniejszy problem. W
naszej idealnej ofercie nie brakuje też innych propozycji, takich jak choćby balsam
regenerujący, który koi cerę, krem do skóry wrażliwej o podobnym działaniu, jaki zapobiega
przesuszaniu i delikatny żel do mycia, jaki nawilży skórę.
Dermalogica - dlaczego my?
Powodów, dla których należałoby nam zaufać jest wiele, jednakowoż fundamentalny jest jeden
- proponowane przez nas kosmetyki NIE są testowane na zwierzętach. Do tego dochodzi
promocyjna cena jak na tak renomowany typ produktu i doborowa jakość substancji, które
zostały wykorzystane do wykonania wszystkich kosmetyków.
Zachęcamy do zaznajomienia się z wszystkimi kosmetykami oraz kontaktu!
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