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Kedves Kozmetikus! 

 
Hatékony  bőrvédelem Sens’X- F30 Depigmentáló Krémmel 

-már az első tavaszi napsugaraktól kezdve 
 
Tavaszi szél vizet, tavaszi napsütés mosolyt áraszt…ám ne feledjük, már a nap 
első sugarainak élvezetéért is komoly árat fizethet az arcbőr!!! Éppen ezért 
nekünk szakembereknek tavasszal az elsődleges feladatunk  felhívni 
vendégeink figyelmét a hatékony bőrvédelemre és a megelőzésre!  
Minderre tökéletes megoldást jelent a piacon több éve bizonyító, egyre szélesebb 
körben ismert és elismert Sens’X- F-30 Depigmentáló Krém.  
Az elmúlt években összegyűlt tapasztalatok igazolják, hogy az F- 30 Depigmentáló 
Krém hatékony: 

- májfoltok és nem kívánatos szeplők elhalványítására illetve ezek 

kialakulásának megelőzésére  

- napfény okozta bőrpír, leégés elleni védekezésre 

- arcunk egyenletes és egységes színének megtartására illetve annak 

visszaállítására  

A SENS’X-F-30 Depigmentáló Krém 
- teljesen természetes 

- gyógynövény kivonatokat tartalmaz 

- 30-as fényvédőfaktorú   

- nem fehérít, hanem kiegyenlít (depigmentál), ezért nem csak a problémás 

területeken, hanem az egész arcon és dekoltázson alkalmazható 

- Hatóanyagai:  a torma, kövirózsa és rozmaring csökkentik és 

kiegyensúlyozzák a bőrben a melanin képződését és a sejtekben való 

felhalmozódását.  

- napallergiások is használhatják 

- szoláriumozáshoz is ajánlott 

Használata: reggel a megtisztított bőrön a nappali krém és alapozó alá, este pedig az 
éjszakai krém alá felkenve és bemasszírozva. Napozáskor helyettesítheti a napozó 
krémet. 
Kiszerelés: 50ml-es, airless flakon, mely kényelmes, praktikus és gazdaságos is, 
mivel  a pumpa félig lenyomva 0,5ml krémet adagol, mely elegendő az egész arc 
ápolására, míg teljes lenyomásával kapott 1ml krém már a dekoltázst is kezeli.  
Az F-30 Depigmentáló Krém  kozmetikai kezelésekbe való beépítése mellett 
ajánljuk és értékesítsük tovább vendégeinknek mindennapi használatra, 
mellyel az ő megelégedettségük és a mi hasznunk is növekszik!  
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Horváth Gyöngyi: +36 (30) 377 9812 vagy gyongyi@sensx.com 

Simitska Timea: +36 (30)  827 6655 vagy info@sensx.hu 

Feltétlenül kattints rá Facebook oldalunkra is! 

Előző hírleveleinket megtekintheted, ha ide kattintasz. 
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