Vánoce u ALCINY
Dárkové sety v luxusních krabičkách

ALCINA si toho letos na Vánoce nachystala opravdu hodně. Po dárkových setech v elegantní černé
taštičce přichází další porce nejoblíbenějších produktů, které jsou tentokrát zabalené do luxusních
dárkových krabiček.

Dárkový set Nikdy není příliš pozdě
Každou ženu se zralou pletí potěší dárkový set Nikdy
není příliš pozdě. Skládá se ze tří přípravků řady It’s
never too late, která se zaměřuje na pokožku s příznaky
stárnutí a boj proti vráskám. V setu najdete Aktivní
tonikum, Pleťový krém proti vráskám a Oční balzám
proti vráskám.
MPC: 1 535 Kč / 56 €

Dárkový set Suchá pleť
Vysušená, popraskaná či hrubá pleť trápí nejen přes zimu řadu
žen. Obzvlášť v tomto náročném období proto ocení dárkový
set Suchá pleť, s nímž si budou moci užívat všech zimních
radovánek bez toho, aby pokožka trpěla. Set obsahuje Krém
Fenchel vhodný i do extrémních klimatických podmínek (např.
na hory) a Hydratační sérum, které pleti dodává vlhkost až na
24 hodin.
MPC: 1 035 Kč / 40 €
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Dárkový set Cashmere Hair
Set Cashmere Hair bude vlasy každé obdarované ženy
krásně hýčkat a pomůže jim přečkat chladné období v plné
síle. Ukrývá v sobě šampon a balzám na vlasy, které jsou
obohacené o kašmírový extrakt a vlasy chrání, pěstí,
dodávají jim lesk, a navíc redukují elektrostatický náboj.
MPC: 504 Kč / 19,70 €

Dárkový set #ALCINA Style
Úpravě vlasů věnuje každá žena jiné množství času, ale jsou
produkty, které využijí všechny. V dárkovém setu #ALCINA
Style objevíte dva velmi praktické pomocníky – Nepěnivou
fénovací emulzi pro přirozené zpevnění vlasů a Ochranný sprej
před teplem, jenž poskytuje ochranu vlasům při fénování,
žehlení či kulmování až do 230 °C.
MPC: 486 Kč / 17,90 €

K dostání v salonech spolupracujících se značkou ALCINA v průběhu listopadu 2019.
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