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INSPIRACE

Vymyslet dárky pro celou rodinu je dřina, my to víme a máme pár tipů!

DÁRKOVÁ SADA ACTIV´ AGE
DÁRKOVÁ SADA ACTIVE´ AGE (KRÉM 720 (50 ML) + SÉRUM
719 (30 ML) + ESENCE MILLE PERLE SUBLIME (2,5 ML)

V luxusním dárkovém boxu je přesně to, co zralá pleť (50+)
potřebuje. Skvělé liftingové sérum a lehký krém, které se
synergicky propojují a Vaše pleť vypadá den za dnem svěžeji!

CENA 6 131 KČ (10 157 KČ)

DÁRKOVÁ SADA PROFILIFT
DÁRKOVÁ SADA PROFILIFT (KRÉM 250 (50 ML) + SÉRUM 249
(30 ML) + ESENCE MILLE PERLE SUBLIME (2,5 ML)

Oblíbená kombinace zpevňujícího krému a séra s 3D efektem,
regenerace pleti, lifting, revitalizace, rozjasnění, zpevnění,
hydratace a celkové omlazení v jednom dárkovém boxu.

CENA 4 118 KČ (4 577 KČ)

DÁRKOVÁ SADA LILY LOLO
VYBERTE SI "HOTOVOU" ČI VÁM JI SESKLÁDÁME NA MÍRU!

Stačí si vybrat alespoň 2 produkty od Lily Lolo a vkusně Vám je
zabalíme do krásného dárkového boxu. Kombinacím se meze
nekladou, jediné co nás může omezit je velikost krabičky (ale
naštěstí si můžeme pomoci další)!

TAŠTIČKA NA MÍRU -20%
NELÍBÍ SE VÁM HOTOVÉ TAŠTIČKY? SESTAVTE SI SVOU!

Taštička Maria Galland obsahuje 3 miniatury, pleťovou esenci a
krém či sérum v plnohodnotném balení. Na celou sadu produktů
získáte slevu 20% a kosmetickou taštičku zcela ZDARMA.

DÁRKY PRO NAŠE MUŽE
JEDNA Z NEJOBTÍŽNĚJŠÍCH DISCIPLÍN JE TADY!

Ano, vymyslet dárek pro přítele, manžela či tatínka je oříšek! Ale
nemusí to být až tak těžké. Vybereme z pánské řady či variantu
produktu s pumpičkou. Vybereme krém na podrážděnou pleť po
holení či krém na oči.

POTŘEBUJETE DÁREK A NEMÁTE NÁPAD?
Podívejte se na naše inspirace na webu. Najdete dárky za pár kaček pro kolegyni či kamarádku i
krásné univerzální dárky, které udělají radost každému. A určitě Vám poradíme i s neotřelými a
luxusními dárky pro ty nejnáročnější klientky a klienty.

DALŠÍ TIPY NAJDETE NA WEBU, STAČÍ NAČÍST QR KÓD:
SlimFOX, Rašínova 2, 602 00 Brno, tel.: 775 947 567, www.slimfox.cz
e-shop: www.kosmetika-brno.top

