NOWOŚCI

W sierpniu 2017 roku nasi czytelnicy testowali:
Piankę i lakier z serii NIVEA Care&Hold
Pianka i lakier z serii NIVEA Care&Hold zapewniają 24-godzinne utrwalenie zachowując sprężystość włosów i nie przesuszając ich. W składzie kosmetyków znajdziemy m.in. Pantenol – prowitamina ta wzmacnia wewnętrzne
włókna włosów pielęgnując każdy kosmyk. Formuła zawiera także Eucerit®,
który nadaje fryzurze piękny połysk i chroni powierzchnię włosa przed czynnikami zewnętrznymi.
Kontakt: Nivea Polska Sp. z o.o., tel. 61 874 62 00
Marta Trojanowska – ekspedientka

Sklep Elka Elżbieta Kwiatkowska; Częstochowa
Klientki testujące piankę i lakier Nivea Care & Hold były zadowolone, przede wszystkim z tego, że wytrzymuje bardzo długo. Nawet na drugi dzień fryzura jest nadal trwała. Klientki, które używają na codzień prostownicy oraz suszarki, zauważyly iż ich włosy nie przesuszają się, a kondycja włosów bardzo
się poprawiła. Włosy stały się lśniące i lepiej się układają. Na dodatek ich włosy nie sklejają się. Wszystkie osoby zauważyły, że zwiększa się objętość włosów po użyciu produktów marki Nivea Care & Hold.

Barbara Nowak – właścicielka

Sklep „Basia”; Rumia – Janowo
Reakcja tak stałych, jak i nowych klientów po otrzymaniu zestawu Nivea
Care & Hold, była spontaniczna. Znana marka znów bardzo sympatycznie zaskoczyła jakością i propozycją nowej regeneracji włosów. Zwrotne
informacje osób testujących piankę i lakier Nivea Care & Hold zawierają same superlatywy. Wręcz z opinią, iż ratują one fryzury przed kaprysami obecnego lata. Tak stali klienci, jak i turyści byli zachwyceni łatwością i trwałością stylizacji swoich fryzur na bazie otrzymanych kosmetyków. Nam również wprowadziło to duże ożywienie i wzrost zainteresowania kosmetykami do pielęgnacji włosów w rumskiej drogerii „Basia”.

Hanna Domańska – właścicielka, Marlena Dietrich – praktykantka

Sklep Chemia Gospodarcza „Hanka”; Tczew
Klientki mojego sklepu od dawna znają produkty Nivea i chętnie je kupują. Nowe produkty, pianka i lakier Nivea Care & Hold, bardzo się spodobały testującym klientkom. Były one zadowolone
z możliwości ich przetestowania. Jednomyślnie stwierdziły, że opakowanie jest estetyczne i od razu
rzuca się w oczy. Nivea Care & Hold w łatwy sposób pomaga osiągnąć oczekiwany efekt fryzury.
Klientki zauważyły, że Nivea dba o włosy i układa fryzury bez ich sklejania. Zawsze mam w sklepie kosmetyki Nivea, gdyż cieszą się one dużym zaufaniem.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Nowości od Terravity

OSM Łowicz

Nowe czekolady
Terravita udowadniają,
że czekolada mleczna
może iść w parze z najwyższą jakością. Wysoka zawartość 35% kakao
i 25% mleka sprawia,
że każda kostka jest zarówno bardzo kakaowa
jak i wyjątkowo mleczna i delikatna. Dodatkowym atutem jest mniejsza zawartość cukru w porównaniu do innych mlecznych
tabliczek na rynku. Czekoladowa masa nie zawiera
E476. W ofercie tabliczek Terravita nowości dostępne
w dwóch wersjach smakowych: pełna mleczna 90 g,
mleczna z crunchy z bakaliami 90 g.

OSM w Łowiczu wprowadza na rynek
Mleko acidofilne. Jest to napój mleczny
fermentowany o właściwościach prozdrowotnych. Zawiera kultury bakterii
fermentacji mlekowej, które mają zdolność do zasiedlania przewodu pokarmowego człowieka, a ich probiotyczne działanie jest szeroko udokumentowane. Polecane m. in. po leczeniu antybiotykami, aby zregenerować florę
bakteryjną jelit, ale warto też pamiętać
o tym, że jego spożywanie łagodnie obniża poziom cholesterolu we krwi oraz
pobudza odporność organizmu. Dostępne w butelkach 400 g.
Kontakt: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Łowiczu, tel. 46 830 36 31

Kontakt: Terravita Sp. z o.o., tel. 61 822 12 01
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