
Revitalizează-ți pielea

Pentru o piele mai tânără și mai catifelată
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Informații relevante



Uscată

Aspră şi ternă, 
Lipsită de strălucire

Flască şi lipsită de tonicitate, 
ridurile încep să apară

Dacă pielea ta este

Informații relevante

Presenter
Presentation Notes
Când pielea ta este uscată.Condiţiile de mediu şi de vreme din ce în ce mai nefavorabile, precum şi lipsa timpului slăbesc capacitatea pielii de a stoca apa, ceea ce face ca pielea să devină aspră. Pielea devine uscată şi începe să se descuameze. Tenul mixt şi cel gras pot avea un aspect uleios la exterior, dar în realitate sunt destul de uscate.  Pielea are aspect aspru, tern şi este lipsită de strălucire.Stresul de la locul de muncă, ritmul alert de viaţă, poluarea din mediul înconjurător şi oboseala conduc la un aspect aspru al pielii,  care devine ternă şi închisă la culoare.  Pielea devine flască şi încep să apară ridurile.Anii trec repede. Factorii cu potenţial iritant din mediul înconjurător, în special razele ultraviolete, cauzează pierderea elasticităţii şi fermităţii pielii. În consecinţă, ridurile de expresie şi cele naso-labiale se adâncesc tot mai mult. Metabolismul cutanat încetineşte. 



Este vremea să vă ‘hrăniţi' 
pielea cu ‘suplimente’ 
sănătoase!

GINSENG
Secretul frumuseţii 
din toate timpurile

Informații relevante

Presenter
Presentation Notes
Este vremea să vă ‘hrăniţi' pielea cu “suplimente” sănătoase! Ginseng:	Secretul frumuseţii din toate timpurileGinsengul, cunoscut ca „regele plantelor”, este o plantă foarte importantă în China. Rădăcina sa este dulce, are un gust uşor amărui şi o consistenţă moale. Controlează respiraţia, hrăneşte sângele şi corpul şi are efect calmant asupra sistemului nervos. În vremurile de demult, când nu existau saloane de înfrumuseţare şi produse de îngrijire a pielii, doamnele aparţinând clasei nobilimii ştiau deja să-şi îngrijească pielea cu plante precum ginsengul. Şi credeau cu tărie că acesta le poate face pielea mai fină şi mai catifelată.



Povestea produselor

Secretul mâinilor care
“spală” Ginsengul

Muncitorii însărcinaţi cu spălarea Ginsengului
lucrează mai mult de 10 ore pe zi. Deşi spală
Ginseng timp de o lună întreagă, mâinile lor
nu devin aspre, ci, dimpotrivă, sunt catifelate
şi au un aspect radiant.

Informații relevante

Presenter
Presentation Notes
Muncitorii însărcinaţi cu spălarea Ginsengului lucrează mai mult de 10 ore pe zi. Deşi spală Ginseng timp de o lună întreagă, mâinile lor nu devin aspre, ci, dimpotrivă, sunt catifelate şi au un aspect radiant. Este unanim recunoscut faptul că Ginsengul are efecte importante asupra îngrijirii şi înfrumuseţării pielii. În fiecare an, toamna, în perioada de recoltare a Ginsengului, prima procedură de prelucrare a plantei este spălarea rădăcinii. Cei care procesează şi vând Ginseng tot anul au întotdeauna o culoare foarte frumoasă în obraji, sunt plini de energie şi par mult mai tineri decât în realitate. De exemplu, Yu este un muncitor care a ieşit la pensie, din Provincia Jilin, Districtul Fusong, din cadrul Corporaţiei pentru Materii Prime în Medicină, care a prelucrat Ginseng toată viaţa, iar acum starea sa de sănătate este evident mai bună decât a celorlalţi contemporani în vârstă de 80 de ani. Tenul său are aspect tânăr, pielea este catifelată, deşi are peste 80 de ani, iar mâinile sale arată precum cele ale unei persoane de vârstă medie. Toate acestea se datorează cu siguranţă Ginsengului.



Menţin hidratarea pielii

Netezesc pielea Hrănesc în 
profunzime

Ingredientele principale și modul de acțiune



Cea mai bună marcă de cosmetice 
votată de consumatori, 2004 

Distinc ții și recunoașteri



Panaxozid
Concentraţie ridicată, de 90%
Se foloseşte Ginseng de calitate superioară
Antioxidant puternic
Accelerează metabolismul cutanat
Previne deshidratarea
Redă fermitatea pielii, conferindu-i un aspect neted 
şi catifelat
Ajută la îndepărtarea petelor pigmentare şi conferă
strălucire pielii

Ingredientele principale și modul de acțiune

Presenter
Presentation Notes
În prezent, pe baza nanotehnologiei, profesioniştii în cercetare şi dezvoltare din cadrul Grupului Tiens au extras mici molecule de panaxozid cu concentraţie ridicată, de 90%, din ginseng de calitate superioară, selecţionat cu atenţie, ce creşte în îndepărtaţii munţi Changbai, astfel încât pielea să absoarbă complet nutrienţii naturali. Puternica funcţie antioxidantă a panaxozidului poate activa celulele şi reda elasticitatea pielii, furnizându-i, în acelaşi timp, energie. Accelerează metabolismul pielii şi microcirculaţia sangvină, ajută la îndepărtarea petelor brune şi redă strălucirea pielii. Echilibrează conţinutul de substanţe nutritive şi cantitatea de apă de la nivelul dermului, menţine nivelul de apă şi împiedică deshidratarea. Conţine factori naturali de convergenţă care redau pielii fermitatea, conferindu-i un aspect moale şi catifelat.



Aminoacizi naturali:
Cel mai important factor natural de hidratare

Ulei natural esenţial de muşeţel
Are efecte de calmare, catifelare şi desensibilizare

Particule naturale din tărtăcuţă de dovleac:
Curăţă, accelerează metabolismul, pregătesc pielea pentru 

absorbţia nutrienţilor
Acid hialuronic

Menţine nivelul de hidratare şi ajută la refacerea celulelor 
cutanate şi a colagenului

Ingredientele principale și modul de acțiune

Presenter
Presentation Notes
Aminoacizi naturali:    Cel mai important factor natural de hidratareUlei natural esenţial de muşeţel    Are efecte de calmare, catifelare şi desensibilizareParticule naturale din tărtăcuţă de dovleac:    Curăţă, accelerează metabolismul, pregătesc pielea pentru absorbţia nutrienţilor Acid hialuronic     Menţine nivelul de hidratare şi ajută la refacerea celulelor cutanate şi a colagenului



Îndepărtează în mod delicat grăsimea, murdăria şi 
stratul cornos îmbătrânit
Stimulează metabolismul celulelor epiteliale
Asigură pielii o cantitate suficientă de nutrienţi
Acţionează blând şi delicat, fără a stimula pielea şi 
fără a o usca

Ingrediente speciale:
Panaxozid
Particule naturale din tărtăcuţă de dovleac 
Factori eficace de curăţare
Aminoacizi naturali
Multe tipuri de vitamine

Ingredientele principale și modul de acțiune

Presenter
Presentation Notes
Loţiune demachiantă cu Ginseng şi MultivitamineÎndepărtează grăsimea, murdăria şi stratul cornos îmbătrânit în mod delicat, fără a provoca iritaţii. Conţine panaxozid şi aminoacizi naturali şi poate hrăni corespunzător pielea. În plus, poate stimula metabolismul stratului cutanat superficial, lăsând pielea curată şi netedă.



Echilibrează în mod eficace pH-ul cutanat
Micşorează porii şi tonifică pielea
Hidratează pielea şi îi conferă un aspect moale, catifelat.

Ingrediente speciale:
Panaxozid
Multe tipuri de vitamine
Ulei esenţial de muşeţel
Aminoacizi naturali

Ingredientele principale și modul de acțiune

Presenter
Presentation Notes
Loţiune tonică cu Ginseng şi MultivitamineAcest produs conţine vitamine, ulei natural esenţial de muşeţel şi aminoacizi care pot echilibra pH-ul cutanat; reduce porii deschişi şi tonifică pielea. Hidratează tenul şi îl menţine catifelat.



Accelerează microcirculaţia sangvină în jurul ochilor
Reduce ridurile şi cearcănele
Activează celulele din straturile profunde ale pielii
Conferă fermitate pielii din jurul ochilor

Ingrediente speciale:
Panaxozid
Multe tipuri de vitamine
Glucani naturali
Ulei esenţial de muşeţel
Aminoacizi naturali

Ingredientele principale și modul de acțiune

Presenter
Presentation Notes
Cremă pentru conturul ochilor cu Ginseng şi Multivitamine  Ajută la accelerarea microcirculaţiei sangvine din jurul ochilor, la reducerea ridurilor şi cearcănelor, activează celulele din straturile profunde ale pielii, redă fermitatea zonei din jurul ochilor.



Echilibrează pielea şi permite hrănirea profundă
Reduce ridurile, sporeşte fermitatea şi elasticitatea
Protejează pielea în timpul zilei şi o reface pe durata nopţii

Ingrediente speciale:
Panaxozid
Aminoacizi naturali
Vitamina E, Vitamina B5 de origine naturală
Ulei esenţial de muşeţel

Ingredientele principale și modul de acțiune

Presenter
Presentation Notes
Fluid esenţial cu Ginseng şi Multivitamine Echilibrează pielea şi permite hrănirea profundă. Reduce ridurile, sporeşte fermitatea şi elasticitatea, protejează pielea în timpul zilei şi o reface pe parcursul nopţii, pentru ca tenul să aibă aspect întinerit şi catifelat.



Menţine hidratarea pielii, ajută la îndepărtarea petelor 
brune şi catifelează pielea. Poate reda fermitatea pielii 
şi penetrează în profunzimea straturilor cutanate, 
formând o peliculă care sporeşte nivelul de hidratare a 
pielii, ameliorează elasticitatea şi favorizează 
metabolismul celulelor cutanate superficiale.

Ingrediente speciale: 
Panaxozid
Aminoacizi naturali
Vitamina E, Vitamina B5 de origine 
naturală
Acid hialuronic

Ingredientele principale și modul de acțiune

Presenter
Presentation Notes
Emulsie hidratantă cu Ginseng şi Multivitamine Conţine numeroşi factori hidratanţi precum acidul hialuronic, vitamina B5, vitamina E, care menţin nivelul de hidratare, ajută la îndepărtarea petelor brune şi conferă pielii un aspect neted. Diminuează aspectul porilor deschişi şi penetrează în profunzimea straturilor cutanate, formând o peliculă care sporeşte nivelul de hidratare a pielii, ameliorează elasticitatea şi favorizează metabolismul celulelor cutanate superficiale.



Poate pătrunde în straturile profunde pentru a hrăni pielea. 
Netezeşte pielea aspră şi uscată. 
Glucanii naturali din compoziţia acestei creme se pot opune 
fotoîmbătrânirii. 
Intră rapid în piele şi ajută la menţinerea hidratării, rezultatul fiind o 
pielea strălucitoare şi revitalizată.

Ingrediente speciale: 
Panaxozid
Aminoacizi naturali
Vitamina E, Vitamina B5 de origine naturală
Acid hialuronic
Ulei esenţial de muşeţel

Ingredientele principale și modul de acțiune

Presenter
Presentation Notes
Cremă cu Ginseng şi Multivitamine  Poate penetra în straturile cutanate profunde, pentru a hrăni pielea şi a stimula activitatea celulară. Netezeşte pielea aspră şi uscată. Glucanii naturali din compoziţia acestei creme se pot opune fotoîmbătrânirii şi protejează pielea. Poate pătrunde rapid în piele şi ajută la menţinerea nivelului de hidratare, conferind pielii un aspect strălucitor şi revitalizat. Mod de utilizare: După folosirea demachiantului, a loţiunii tonice şi cremei pentru conturul ochilor, aplicaţi crema la nivelul tenului şi masaţi uşor, cu mişcări ascendente.



Suferiţi de problemele cutanate menţionate mai jos?

Piele uscată Piele ternă şi 
aspră

Piele flască şi 
cu riduri

Pielea expusă la 
soare are nevoie 

de protecţie 
împotriva 

fotoîmbătrânirii

Consumatorii țintă

Presenter
Presentation Notes
Recomandată pentru:Cei care au pielea uscatăPiele ternă şi asprăPiele flască şi cu riduriPielea expusă la soare are nevoie de protecţie împotriva fotoîmbătrânirii



Mod de utilizare şi precauţii

Paşi pentru utilizare

Cremă şi Fluid esenţial cu 
MultivitamineCremă 

pentru 

ochi

Tonic
Loţiune 
Dema-
chiantă

Emulsie şi Fluid esenţial cu 
Multivitamine

Precauţii:
Persoanele cu pielea foarte sensibilă trebuie
să testeze produsele înainte de utilizare, pe
o suprafaţă mică de piele.

Presenter
Presentation Notes
Paşi pentru utilizare:Dimineaţa şi seara-Curăţaţi temeinic faţa cu loţiune demachiantă	-Aplicaţi loţiunea tonică cu ajutorul unei dischete demachiante-Aplicaţi crema pentru conturul ochilor atât pe pleoapa inferioară, cât şi pe cea superioară şi masaţi uşorDimineaţaAplicaţi Crema cu multivitamine sau Fluidul cu multivitamine pentru a menţine hidratarea pielii pe durata întregii zile.SearaAplicaţi Emulsia hidratantă cu ginseng şi multivitamine sau Fluidul esenţial cu ginseng şi multivitamine pentru refacerea şi hidratarea pielii pe durata nopţii.



Argumente de vânzare a produsului

Materii prime pure
Formulă unică
Eficacitate remarcabilă
Garanţia siguranţei 

Presenter
Presentation Notes
Rezultatele testelor efectuate pe 100 de voluntari timp de o lună arată că 96% dintre candidaţi au experimentat ameliorări vizibile la nivelul pielii. Textura cutanată a devenit netedă şi catifelată. Tenul devine fin şi strălucitor. 



Rezultatele testelor de eficacitate

Înainte de 
utilizare

După utilizarea timp 
de o săptămână

După utilizarea 
timp de o lună

Test clinic
Diferenţa dintre pozele de test
înainte şi după utilizare

Presenter
Presentation Notes
Poate pătrunde în straturile profunde pentru a hrăni pielea. Netezeşte pielea aspră şi uscată. Glucanii naturali din compoziţia acestei creme se pot opune fotoîmbătrânirii. Intră rapid în piele şi ajută la menţinerea hidratării, rezultatul fiind o pielea strălucitoare şi revitalizată.



Rezultatele testelor de eficacitate

Gama de produse cu Ginseng şi Multivitamine
Rezultatele testelor efectuate

3% au 
înregistrat efecte 

normale

1% nu au remarcat 
niciun efect

96% au 
înregistrat 

efecte 
evidente

Perioada de testare – o lună
Totalul persoanelor supuse testării - 100.

Concluzii
- Nimeni nu a manifestat alergie la produse;
- 96% au înregistrat efecte vizibile, 3% au înregistrat efecte normale, iar 1% nu au

remarcat nici un efecte
- În urma a două testări succesive, pielea utilizatorilor a înregistrat îmbunătăţiri

semnificative, devenind curată şi uniformă, iar petele brune au fost ameliorate

Presenter
Presentation Notes
Rezultatele testelor efectuate pe 100 de voluntari timp de o lună arată că 96% dintre candidaţi au experimentat ameliorări vizibile la nivelul pielii. Textura cutanată a devenit netedă şi catifelată. Tenul devine fin şi strălucitor. 



Ten curat, neted şi 
strălucitor
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