Goji a granátové jablko

Dárky za vaše nákupy

v antioxidační
kosmetické řadě

Při koupi jakýchkoliv dvou výrobků OBLIČEJOVÉ ŘADY
obdržíte DÁREK - odličovací ubrousky
(20 ks) v hodnotě 150,- Kč.
Při koupi jakýchkoliv
dvou výrobků TĚLOVÉ ŘADY
obdržíte DÁREK - sušené plody Goji
(100 g) v hodnotě 60,- Kč.
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• Jakmile nasbíráte 6 jablíček, získáte
DÁRKY za Vaše nákupy
přípravek tělové řady (Sprchový gel
nebo
Krém na ruce) nebo červenou plážovou
• Při koupi jakýchkoliv dvou výrobků
OBLIČEJOVÉ ŘADY dostanete odličovatašku s logem Fincí ubrousky (20 ks v hodnotě 150 Kč).
• Při koupi jakýchkoliv dvou výrobků
clubu (taška od
TĚLOVÉ ŘADY obdržíte sušené plody
Goji (100 g v hodnotě 60 Kč).
1.6.2011 do vyprodání zásob).
• Jakmile nasbíráte 12 jablíček,
získáte přípravek
obličejové řady.
Navíc budete zařazeni do slosovádoplněk stravy
ní o Pycnogenol!
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Vyzkoušeli jste antioxidačníkosmetiku s Goji a granátovým jablkem?

•

Patříte mezi odběratele
těchto kosmetických
přípravků?

•

Pak je právě pro Vás
věrnostní systém
Finclubu!

něk stravy
doplpřipraven

finclub

international

Plody Goji (kustovnice čínská) rostou na vysokých keřích na svazích Himaláje. Extrémní klimatické podmínky daly keřům Goji unikátní schopnost přežití a obsah
příznivých látek je tak skutečně mimořádný.
Nápadný vzhled a lahodná chuť dělají z granátového
jablka jeden z nejoceňovanějších druhů podzimního
ovoce. Obsahuje vysoký podíl antioxidačních látek, minerálů a vitamínů, má značné výživové vlastnosti.
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Věrnostní karta je nepřenosná, bude vystavena
na konkrétní jméno člena či zákazníka, dokládá
jeho účast ve věrnostním systému.
Karty vydávají distribuční centra nebo osobní
poradci Finclubu při nákupu jakéhokoliv výrobku antioxidační kosmetiky.
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Za nákup jakýchkoliv kosmetických výrobků antioxidační kosmetiky v hodnotě
minimálně 500,- Kč (počítáno v zákaznické
ceně) obdržíte nálepku - JABLÍČKO (tj. za
každých 500,- Kč jedna nálepka, kterou si
nalepíte do karty).

Španělské Laboratoře Forenqui - jako první z kosmetických výrobců - vyvinuly novou antioxidační řadu kosmetických produktů, které využívají mimořádně příznivých účinků plodů Goji a granátového jablka. Tato
kombinace je na našem trhu ojedinělá!
Vynikající vlastnosti tohoto červeného ovoce, množství aktivních látek a ověřené antioxidační účinky nabízí pleti specifickou péči a účinné ošetření přírodními aktivními složkami. Antioxidanty zpomalí stárnutí,
a stárnout přece nechce nikdo.
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Váš kontakt:

FINCLUB plus, a.s., Karvinská 21, Český Těšín, tel.: 800 169 570

www.finclub.eu

finclub
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Antioxidační kosmetika - obličejová ŘADA
Antioxidační
ČISTICÍ obličejový GEL

Gel je určen pro pravidelné
čistění pleti na obličeji. Zbavuje nečistot a nadbytečného
kožního mazu, uvolňuje póry,
zmírňuje nedokonalosti, působí na ozdravení pokožky.

Malé množství gelu naneste na
obličej lehkou kruhovou masáží,
poté opláchněte vodou. Pleť je
připravena na nanesení krému.

Antioxidační hydratační
a výživný OBLIČEJOVÝ KRÉM

Krém je vhodný pro každodenní použití. Obsažené složky (antioxidanty, vitamíny, po-

Antioxidační kosmetika - tělová ŘADA

lysacharidy) potlačují známky
stárnutí pleti a poskytují jí
dostatečnou výživu. Aloe Vera
pokožku zklidňuje a zjemňuje
její texturu.

a vyživuje), máslo Karité (Shea
Butter = bambucké máslo je
osvědčeným prostředkem pro
péči o pleť, přírodní ochranou
proti UV záření).

Antioxidační obličejový
anti-aging KRÉM PROTI
VRÁSKÁM

Antioxidační OČNÍ KRÉM
proti vráskám

Krém lze použít každé ráno po vyčistění pleti obličeje a krku.

Krém účinně potlačuje známky stárnutí pleti, působí do
hloubky, zanechává pokožku
jemnou a vláčnou, dlouhodobě ji chrání před volnými radikály. Kromě výtažku z Goji
a granátového jablka obsahuje
oligopeptidy (podobné částem
molekuly botulotoxinu, uvolňují napětí mimických vrásek,
které se po aplikaci rychle
vyhlazují), kyselinu hyaluronovou (zlepšuje elasticitu
a hydrataci pokožky), vitamíny, Aloe Vera (pleť zklidňuje

200 Kč
8,20 €
Antioxidační ČISTICÍ
obličejový GEL
804 001 / 150 ml

Aplikujte ráno a večer po očistění pleti na obličeji a krku, vmasírujte lehkými krouživými pohyby.

Hutný krém proti vráskám je
určen na oblast očního okolí. Goji a granátové jablko
zmírňují stárnutí pleti, oligopeptidy a kyselina hyaluronová udržují pleť hladkou
a homogenní, další komponenty pomáhají redukovat
kruhy pod očima. Výrobek je
obohacen o vitamíny B5, B6, C
a E, Aloe Vera, máslo Karité
a sójový protein. Tyto látky
mají vyhlazovací efekt a udržují mladistvý vzhled pleti.
Použijte ráno a večer po umytí obličeje, naneste na pleť v okolí očí
a jemně vetřete konečky prstů.

480 Kč
19,20 €

Antioxidační redukční
GEL PROTI CELULITIDĚ

Sprchový gel je určen pro
každodenní používání. Kromě
dokonalé osobní hygieny dodá
pleti pocit svěžesti. Je příjemně a lehce parfémován.

Gel obsahuje kromě Goji
a granátového jablka řadu
látek, které zlepšují kvalitu
pleti a dodávají jí výživu nutnou pro potlačení vzniku celulitidy, např. extrakt z mořské
řasy Fucus Vesiculosus (působí proti obezitě a celulitidě, obsahuje jód, vitamíny,
minerály), výtažek z Hedera Helix (břečťan popínavý
- vykazuje antibakteriální
a protivirové účinky), extrakt
ze semen rostliny Paullinia
Cupana (Guarana - přispívá
ke snížení buněčného tuku),
k dosažení žádoucích účinků
přispívá i kofein a karnitin
nebo Aloe Vera, které pleť
osvěží a zklidní.

Antioxidační výživný
KRÉM NA RUCE

Krém obsahuje složky, které oddalují známky stárnutí
pokožky rukou. Pleť je vyživována a hydratována, zůstává jemná, pevná, chráněná.
Krém obsahuje antioxidanty,
vitamíny, polysacharidy a Aloe
Vera. Je obohacen o alantoin
a panthenol, které přispívají
ke zvlhčení a zjemnění suché
pokožky rukou.

Odličovací ubrousky s extrakty z Goji a granátového jablka
během okamžiku zbavují pleť
líčidel a nečistot, nechávají
ji čistou a hladkou. Obsahují
minerály a polysacharidy, které mají příznivý vliv na pleť,
po aplikaci zůstává vláčná
a hebká.
Odličovací ubrousky v hodnotě 150,- Kč nejsou běžně
v prodeji. Obdržíte je pouze
jako DÁREK při koupi jakýchkoliv dvou výrobků základní
obličejové řady.

Používejte ráno a večer na oblasti
těla, kde chcete dosáhnout žádoucího efektu (boky, stehna, lýtka).

Antioxidační hydratační
TĚLOVÉ MLÉKO

Jemné tělové mléko je vhodné pro použití na pokožku
celého těla, poskytuje jí hebkost, hydrataci, výživu. Pokožka zůstává jemná, pevná
a chráněná proti oxidantům.
Aloe Vera pokožku zklidňuje
a zjemňuje její texturu.

ODLIČOVACÍ UBROUSKY
804 009 / 20 ks

450 Kč
18 €
190 Kč
7,80 €

450 Kč
18 €

Antioxidační hydratační
a výživný obličejový krém
804 003 / 50 ml

Všechny uvedené
výrobky obsahují antioxidační extrakty z plodů
Goji a granátového jablka,
které potlačují známky stárnutí pleti způsobované nežádoucími účinky volných radikálů.

Antioxidační
SPRCHOVÝ GEL

BONUS navíc:
ODLIČOVACÍ
UBROUSKY

Antioxidační redukční
gel PROTI CELULITIDĚ
804 007 / 250 ml

530 Kč
21,20 €

245 Kč
9,80 €
Antioxidační obličejový
anti-aging KRÉM PROTI VRÁSKÁM
804 004 / 50 ml
Antioxidační OČNÍ KRÉM
proti vráskám
804 002 / 15 ml

200 Kč
8,20 €

Antioxidační SPRCHOVÝ GEL
804 005 / 750 ml

Antioxidační výživný
KRÉM NA RUCE
804 008 / 100 ml

Antioxidační hydratační
TĚLOVÉ MLÉKO
804 006 / 400 ml

Působením obsažených vitamínů a polysacharidů dostává pleť
potřebnou výživu a hydrataci, zůstává jemná, pevná
a chráněná proti oxidantům.

