Καλλυντικά GERnetic. Κορυφαία Αντηλιακά και προϊόντα καλλυντικής φροντίδας σώματος !
Μοναδικές Εκπτώσεις 30% και Προσφορές 3 + 1 ΔΩΡΟ για Καμπίνα & Μεταπώληση
Τα μικρομοριακά καλλυντικά του Γαλλικού Οίκου GERnetic αποτελούν την κορυφαία επιλογή
εκατοντάδων Κέντρων Αισθητικής πανελλαδικά. Στην GERnetic η περιποίηση του δέρματος
συναντά την επιστήμη. Τα προϊόντα περιποίησης και οι θεραπείες της GERnetic International είναι
αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας στον τομέα της κυτταρικής βιολογίας και της προηγμένης
βιοτεχνολογίας. Χρησιμοποιούμε τα πιο αγνά, πιο αποτελεσματικά ενεργά συστατικά, με τρόπο
που αυτά βοηθούν την ανάπλαση του δέρματος εκ των έσω.
Ως ηγέτες στην περιποίηση προσώπου και σώματος για πάνω από 40 χρόνια, τα Εργαστήρια
GERnetic Synthese διεξάγουν συνεχώς έρευνες στον τομέα της Κυτταρικής Βιολογίας και είναι
πρωτεργάτες των νέων τεχνολογιών οι οποίες μας δίνουν το πλεονέκτημα της καινοτομίας.
Η GERnetic International προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με μια πλήρη σειρά καλλυντικών, τα
οποία εκτείνονται από θεραπείες δερματικών προβλημάτων, μέχρι θεραπείες ομορφιάς για το
πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια, τα πόδια και το τριχωτό της κεφαλής. Για κάθε αισθητική ανάγκη
υπάρχει το εξειδικευμένο προϊόν περιποίησης στη σειρά της GERnetic International.
Λόγω της σαιζόν η αντηλιακή προστασία και η καλλυντική φροντίδα σώματος, βρίσκονται
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Κέντρων Αισθητικής και χιλιάδων πελατών τους. Η
GERnetic προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με τα παρακάτω απόλυτα εξειδικευμένα προϊόντα.

Αντηλιακή Προστασία
Η σειρά αντηλιακής προστασίας των εργαστηριών GERnetic, είναι καρπός πρωτοποριακής
τεχνολογίας που προσφέρει τη μέγιστη δυνατή προστασία στο δέρμα, φροντίζοντας ταυτόχρονα για
την ελαστικότητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα Αντηλιακής προστασία είναι απαραίτητα για χρήση σε πελάτες
με φωτοευαισθησία καθώς και σε πελάτες Αποτρίχωσης με Φωτόλυση ή Diode Laser, τους
θερινούς μήνες!
Τα προϊόντα της σειράς περιλαμβάνουν τα εξής:
✓ After Sun Gel, 90ml, Ενυδατικό καταπραϋντικό Gel (Ιδανικό για μετά τη χρήση solarium)
✓ Melano 50, 125 ml, Αντηλιακό γαλάκτωμα Προσώπου - Σώματος με δείκτη Προστασίας
(SPF) 50
✓ Μelano 30, 125 ml, Αντηλιακό γαλάκτωμα Προσώπου - Σώματος με δείκτη Προστασίας
(SPF) 30,
✓ Melano 15, 90 ml, Αντηλιακή κρέμα προσώπου με Δείκτη Προστασίας (SPF) 15

Προτεινόμενα προϊόντα Σώματος
✓ ADIPO GASTA, 150 ml, Λιπογλυπτική σώματος
✓ ΑΝΤΙ STRIES, 125 ml, Κρέμα για ραβδώσεις σε στήθος και σώμα – Ιδανικό για την
περίοδο εγκυμοσύνης (πρόληψη και θεραπεία)
✓ LYMPHO, 200 ml, Τονωτική και αποσυμφορητική λοσιόν σώματος
✓ SOMITO, 125 ml, Κρέμα έντονης σύσφιξης για το σώμα
✓ VASCO ARTERA, 150 ml, Κρέμα σώματος κατά της όψης φλοιού πορτοκαλιού
Tα παραπάνω προϊόντα συνδυάζονται με θεραπείες στην Καμπίνα των Κέντρων Αισθητικής με
αντίστοιχες συσκευασίας καμπίνας, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα των θεραπειών που
προσφέρονται με μηχανήματα.
Για το Μήνα Μάιο έχουμε σχεδιάσει μοναδικές προσφορές 3+1 ΔΩΡΟ και εκπτώσεις έως
30% για προϊόντα Μεταπώλησης και Καμπίνας για τα Κέντρα Αισθητικής.
Για Κέντρα Αισθητικής: Απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για να σας ενημερώσουμε για τους
τιμοκαταλόγους μας Χονδρικής και Μεταπώλησης.
Για Καταναλωτές: Απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για να σας συστήσουμε τον πλησιέστερο σε
εσάς GERnetic συνεργάτης μας (επιλεγμένα Κέντρα Αισθητικής σε όλη την Ελλάδα).

Πληροφορίες: FEEL FREE SERVICES, Μεσογείων 15, Αθήνα, ΤΗΛ. 210 7779 409, 210 7716
760, e-mail: info@bioger.gr , www.bioger.gr

