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Ambasadorki
LiLi Ardagio
Woman

Damska woda
perfumowana
Opakowanie: 100 ml
Cena: 25 zł
Producent: JFenzi Perfume
http://www.jfenzi.pl/

Kołobrzekie Spa
Borowina+Bursztyn
Zmiękczająca maska-krem do stóp, łokci
i kolan

OPIS PRODUCENTA:

Jfenzi Lili Ardagio Woman to damska woda
perfumowana. Jej szyprowy zapach uosabia kobietę
inteligentną, charyzmatyczną i wyrafinowaną.
Otula skórę i obezwładnia zmysły, jest elegancki
i wyjątkowy. Piramida zapachu: nuta głowy liść czarnej porzeczki; nuta serca - róża i frezja; nuta
bazy - paczula, wanilia, ambroksan i nuty drzewne.

OPIS PRODUCENTA:

Krem matujący
na dzień i noc 25+
Opakowanie: 50 ml
Cena: 26,90 zł
Producent: Dax Cosmetics
http://www.dax.com.pl/

New Hair System
Odżywcza maska
do włosów
Opakowanie: 250 ml
Cena: 79,00 zł
Producent: artègo
http://www.artego.pl/

82

Face&Look

wyniki testów:
l Naszym zdaniem jest to woda perfumowana
idealna dla fanek słodkich i eleganckich perfum.
Waszą uwagę wzbudziła wyjątkowa trwałość
i intensywność zapachu.
l Bardzo podoba Wam się zarówno projekt
opakowania i butelki, jak i jej pojemność. Zapach
poleciłybyście głównie na lato i jesień. Uważacie, że
pasuje przede wszystkim dla osób w wieku od 26
do 55 lat. Ponad 80% z Was deklaruje, że zakupi ten
produkt ponownie w przyszłości. W skali od 1 do 10,
oceniłyście go bardzo wysoko, bo na 9 punktów.

wyniki testów:

Wasze opiniE:

bbo: Bardzo eleganckie opakowanie, zarówno to zewnętrzne, jak i flakonik, w którym są perfumy.
Miło się na nie patrzy, a jeszcze chętniej sięga po nie. Doskonałe połączenie poszczególnych nut
zapachowych daje nam wodę, która przypomina lato, ukwiecone łąki i sady pełne owoców. Jest dosyć
ciężki, zanim nie ulotni się pierwszy mocny zapach jest bardzo, bardzo wyraźny. W miarę upływu czasu
jest bardziej subtelny i coraz bardziej zapada w pamięć. Ja ten zapach przeznaczam na jesień - będzie
mi przypominał o gorącym lecie, o bogactwie zapachów i aromatów, które właśnie przeminęły.
olgaolga7: Produkt jest fantastyczny, piękne opakowanie, duży flakonik i niesamowity, bardzo trwały
zapach, który ciężko zapomnieć. Idealny na wieczorne wyjścia, zdecydowanie jest to mój nowy ulubiony
zapach i już wiem, że nie będzie to ostatni flakonik tych perfum.

Wasze opiniE:

Zmiękczająca maska zawiera m. in. ekstrakt z borowiny
pozyskany ze złoża Uzdrowisko Kołobrzeg oraz ekstrakt
z bursztynu. Przeznaczona jest do pielęgnacji skóry
stóp, łokci oraz kolan. Maska nawilża, natłuszcza nadaje
skórze miękkość. Jej regularne stosowanie pozwala
zmiękczyć suchy i szorstki naskórek.

l Jedynie niecałe 30% z Was używało wcześniej
kosmetyku tego typu, jednak aż 80% uznało, że
zmiękczająca maska-krem Borowina+Bursztyn
doskonale nawilżała i natłuszczała stopy, łokcie
i kolana, zaś 2/3 oceniło produkt, jako doskonałe
rozwiązanie nawet dla osób, które nie lubią
codziennej pielęgnacji stóp.
l Uznałyście, że efekt miękkości i zmiękczenia
suchego, szorstkiego naskórka, po zastosowaniu
produktu utrzymuje się nawet do 2-3 dni.

zyjchwila: Maska przede wszystkim dobrze nawilża stopy i niweluje zrogowacenia. Skóra stała się
miękka, wygładzona. Stopy stają się przyjemniejsze w dotyku bardziej delikatne i elastyczne.
Po zastosowaniu maska nie zostawia tłustych śladów na skórze. Zdecydowanie polecam, bardzo fajny
kosmetyk, który warto spróbować. Ładnie pachnie, przyjemna konsystencja, wygodne opakowanie, nawilża
i wygładza, bardzo wydajna, regeneruje skórę stóp, łokci i kolan, idealny na zmęczone stopy, szybko się
wchłania, zapach utrzymuje się długo.
babydelfi: Z produktu jestem bardzo zadowolona. Krem-maska Kołobrzeskie Spa, spełnił moje
oczekiwania. Łatwy w aplikacji, doskonale się wchłania, przy regularnym stosowaniu powoduje, że skóra
moich stóp odżyła. Stała się bardziej miękka, jest zdecydowanie lepiej natłuszczona, a co za tym idzie
poprawił się wygląd moim stóp - a o to mi chodziło najbardziej. Z czystym sumieniem mogę polecić
każdemu tę maskę. Nie będzie żałował zakupu.

OPIS PRODUCENTA:

wyniki testów:

Wasze opiniE:

Opakowanie: 200 g
Cena: 16,90 zł
Producent: Bio-Life
http://www.kolobrzeskiespa.pl/

Perfecta Dekoder
Genów Młodości

testują
kosmetyki

Perfecta Dekoder Genów Młodości to seria kosmetyków
przeciwzmarszczkowych zainspirowana badaniami
z zakresu biogenetyki. Składnik przewodni serii – Dekoder
Genów Młodości – to opracowany przez naukowców
biokoncentrat z algi Wakame, który reaktywuje 14 genów
młodości odbudowujących podłoże skóry właściwej.
Już po dwóch tygodniach stosowania kosmetyków
z Dekoderem Genów Młodości widoczna jest redukcja
objawów starzenia, takich jak brak napięcia skóry
i zmarszczki różnego typu.

l Waszym zdaniem testowany krem jest lepszy lub
porównywalny do innych kosmetyków tego typu,
które do tej pory stosowałyście. Około 90%
z Was było zadowolone zarówno z konsystencji, jak
i zapachu kremu. Zauważyłyście także, że jest bardzo
wydajny i szybko się wchłania.
l Efekty, jakie zaobserwowałyście po jego
zastosowaniu to ujędrniona, elastyczna skóra.
Blisko 90% z Was kupiłaby kosmetyk ponownie
i poleciłaby go koleżance.

eVolinka: Krem ma super konsystencję, nie pozostawia na skórze tłustego filmu, szybko się wchłania.
Doskonale nawilża, ujędrnia i odżywia skórę. Skóra jest promienna, mam nawet wrażenie, że koloryt
cery się poprawia. Znikają drobne opuchnięcia i pierwsze, małe zmarszczki:) Nigdy nie byłam
przekonana do produktów tej marki, ale myślę, że będę stosowała ten krem regularnie:)
zyjchwila: Jestem bardzo zadowolona z efektów działania kremu Perfecta, ponieważ krem spełnia
moje oczekiwania. Rewelacyjnie odżywia i nawilża skórę twarzy. Dodatkowo dobrze matuje, dlatego
używam go codziennie pod makijaż. Dostosowany jest do mojego wieku 25+, przez co delikatnie
wygładza pierwsze zmarszczki. Hmmm krem wędruje na stałe do mojej kosmetyczki.
Szczerze polecam.

OPIS PRODUCENTA:

wyniki testów:

Wasze opiniE:

Kosmetyk intensywnie odżywia, zapewniając włosom
odpowiednie nawilżenie i połysk oraz ułatwia ich
układanie. Maska, bogata w substancje nawilżające
i ochronne, działa wewnątrz włosa. Linia kosmetyków
New Hair System to skuteczna pielęgnacja artègo.
Pięknie pachnie jaśminem i granatem i wygodnie
się go aplikuje. Produkty NHS artègo nie zawierają:
formaldehydu, glutaraldehydu, parabenów, kwasu
tioglikolowego, karbocysteiny oraz SLS.

l Niemal wszystkie, przy wyborze maski do włosów,
kierujecie się składem i dobieracie produkt do skóry
głowy i rodzaju włosów. Większość z Was po raz pierwszy
spotkało się z kosmetykiem marki artègo. Bardzo wysoko
oceniłyście skład oraz właściwości pielęgnacyjne maski
New Hair System, przyznając jej aż 4,4 punkty (w skali od
1 do 5). Wasze zdania były podzielone jedynie w kwestii
ceny i dostępności produktu. Jednak podkreślałyście, że
produkt tak wydajny jest wart wyższej ceny.
l Znaczna część z Was deklarowała, że sięgnie po niego
w przyszłości (ok. 85%).

bozenkaxxj: Maska ma bardzo przyjemny zapach owocowo-kwiatowy i idealną konsystencję po nałożeniu,
włosy bardzo łatwo się rozczesują, są nawilżone i odżywione, stają się mocne, odzyskują blask, wyglądają
dużo lepiej, zdrowo i pięknie. (…) MASKA Jest bardzo wydajna i starczy na długo. Jestem nią zachwycona i
oczarowana, warto zapłacić za nią taką cenę i wiem już, że będę polecać ją wszystkim znajomym.
eVolinka: Nie znałam wcześniej kosmetyków marki artègo. Od momentu przetestowania maski do
włosów bardzo tego żałuję... Maska przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Niedawno moje włosy zostały
poddane zabiegowi dekoloryzacji. Po zabiegu były zniszczone (…) Stosowałam wiele kosmetyków, które
podobno miały mi pomóc (…) Dopiero maska artègo zaczęła przynosić satysfakcjonujące mnie efekty. Już
po pierwszym zastosowaniu włosy stały się bardziej sprężyste, odżywione, łuski włosa były zamknięte. Zero
puszenia i rozdwojonych końcówek. (…) Pomimo, że maska nie należy do najtańszych, to na pewno zagości
w mojej łazience na dłużej:)
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