VNĚJŠÍ STRANA BROŽURY
297 mm

Dermaponoky se substancí urea
pro potivou pokoku
Ponoky napuܘtěné substancí urea,
bylinnými koncentráty a dalܘími
sniuje potivost nohou.

210 mm

Dermaponoky
s účinnou substancí - parafín
Ponoky v parafínové substanci
poskytují celkovou relaxaci,
hydratují pokoku a mají zklidòující účinek.

Dermaponoky se substancí urea
pro suchou pokoku
Ponoky napuܘtěné substancí urea,
panthenol, oleje - intenzivně regeneruje
suchou pokoku nohou.
Návod na pouití:

Dermaponoky s kokosovým olejem
Ponoky s kokosovým olejem
regenerují, vyivují, hydratují,
posilují a chrání pokoku,
napomáhají hojení ran a jizev.

Dermaponoky se substancí urea
pro normální pokoku
Ponoky napuܘtěné substancí urea,
panthenolem a oleji pøirozeným zpùsobem
regeneruje kùi nohou.

Va e nohy
jako v pe ince...

Va e nohy a ruce
jako v pe ince...
AMYGDALA je centrum mozku spojené
s emocemi a naܘím záměrem je vyrábět
produkty, které budou spojeny
s pøíjemnými pocity a emocemi.

Kadý z produktù, které si zakoupíte,
proܘel rukou naܘich zaměstnancù.

I z tohoto dùvodu jsou nedílnou součástí
úspěchu zaměstnanci Amygdaly social.

Vytvoøeno za pomoci

AMYGADALA SOCIAL, s.r.o.
dodruje principy sociálního podniku,
které podporují tyto tøi rysy:
- ekonomický
- sociální
- environmentální a místní prospěch

AMYGDALA SOCIAL, s.r.o.
Soběܘická 42, 61400 Brno
IÈ: 01754068
amygdalasocial@gmail.com
www.dermaponozky.cz

ZADNÍ STRANA

TITULNÍ STRANA

VNITŘEK BROŽURY

Amygdala Social
pøekvapuje své odběratele pøedevܘím:

- inovativností produktù
- jednoduchým a bezpečným pouitím,
včetně hypoalergenních vlastností
a pøísných hygienických standardù
- vysokou variabilitou pouití produktù
- prokazatelným zvýܘením účinku a efektu
oproti konkurenčním produktùm na trhu
- cena dostupná pro vܘechny
zákazníky včetně náročných

Amygdala social Produkty společnosti Amygdala social
pøináܘí spokojenost odběratele
díky moderní koncepci výroby
postavené na principech
sociálního podnikání

Dermarukavice se substancí urea
pro potivou pokoku
Rukavice napuܘtěná v substanci urea,
bylinném koncentrátu, mentolu a dalܘích
výrazně sniuje potivost rukou.

Dermarukavice
s účinnou substancí - parafín
Rukavice v parafínové substanci
hydratují, zklidòují
a poskytují celkovou relaxaci.

Dermarukavice se substancí urea
pro suchou pokoku
Rukavice napuܘtěná substancí urea,
panthenol a dalܘími, pøirozeným zpùsobem
regeneruje suchou kùi rukou.

Návod na pouití:
Dermarukavice s kokosovým olejem
Rukavice s kokosovým olejem
aktivně regenerují, hydratují, posilují,
chrání a zpomalují stárnutí pokoky.

Dermarukavice se substancí urea
pro normální pokoku
Rukavice napuܘtěná substancí urea,
panthenol a luxusní oleje, pøirozeným
zpùsobem stimuluje regeneraci kùe.

Va e ruce
jako v pe ince...
2

POSTUP SKLÁDÁNÍ

1

