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AGELOC BOOST SYSTEM –
NOVINKA PRO KRÁSNĚJŠÍ PLEŤ
Jen dvě minuty denně a vaše pleť bude zářivější,
jasnější, plnější a pružnější. Stačí používat
nový Nu Skin ageLOC Boost systém – obsahuje
unikátní přístroj a sérum.

Přístroj Nu Skin ageLOC Boost využívá technologii
proměnného pulzního mikroproudu a vysílá tak
k pokožce přerušované proměnlivé impulzy. Za její
účinností stojí způsob, jakým náhodně pulzuje křivka při
přepínání polarity z kladné na zápornou a zpět každé
2,4 sekundy. Přístroj doplňuje a jeho účinky násobí
ageLOC Boost Activating Serum. Obsahuje složky,
které pleť rozjasňují – hydratační vyplňující směs, výtažek
z plodů kaviárového citrusu a patentovanou směs
ageLOC potlačující viditelné známky stárnutí. Díky tomu
bude vypadat vaše pokožka úžasně a vy se můžete cítit
úplně stejně!
Novinku, která právě nyní přichází na trh, si můžete
koupit na www.nuskin.com/cz.
www.facebook.com/NuSkinCeskaRepublika

technické specifikace dodávaných dat
 Žádáme foto produktu (image nebo ilustrační foto možné) + text 200 až 500 znaků včetně mezer.
 Nelze použít hotový inzerát.
 V tomto speciálním projektu nejsou používána loga (pouze na výrobcích).
 Grafická úprava a font písma je zcela na vydavatelství, klient korekturuje text + použití správného fota.
 Rozlišení obrázků musí být 300 dpi.

VÝŽIVNÝ & OCHRANNÝ
KRÉM NA RUCE ŠÍPEK
Víte, po čem Vaše ruce touží? Po
něžném pohlazení plném poctivých
ingrediencí z přírody. Dopřejte
jim ho! Výživný a ochranný krém
využívá hydratační sílu ukrytou
v šípkovém oleji, jehož intenzivní
péči podporují i další přírodní oleje
(mandlový, makadamiový a ovesný).
Bambucké máslo, panthenol,
glycerin a beta-glukan představují
oblíbené pečující, zklidňující
a revitalizující ingredience, se
kterými bude péče o pokožku rukou dokonalá. Ovesný
olej navíc obsahuje omega 3 a omega 6 mastné
kyseliny, ochranné antioxidanty a cenné ceramidy, které
obnovují kožní bariéru. Každé použití rozmazlí Vaše
ruce a okouzlující vůně čistoty promění jeho aplikaci ve
výjimečný pečující rituál.
Cena 169 Kč. Nová limitovaná edice Šípek v prodeji od
1. 9. 2021. Více informací na www.manufaktura.cz

K PŘEDPLATNÉMU APETIT
KUCHAŘKA KNEDLÍKY,
NOKY & OMÁČKY

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU APETIT
ZAPLATÍTE JEN 649 Kč/26,90 € / 12 vydání
Objednávejte na: www.apetit.predplatsi.cz (ČR),
www.press.sk (SR)
Nabídka platí při objednávce a úhradě od 23. 9. do 20. 10. 2021.
Podmínky předplatného se řídí OP Burda a Vaše osobní údaje
zpracováváme dle Zásad ochrany soukromí Burda, obojí dostupné na
www.burda.cz/dokumenty.

 Klientovi je umožněno připomínkovat grafický návrh dvakrát. Poté bude otištěna poslední verze inzerce.
 Data přijímáme na e-mailovou adresu inzeraty@burda.cz, uložená na FTP, nebo na CD.

