
 

 

Z MYŚLĄ O NIESKAZITELNEJ SKÓRZE  

Nowe produkty przeciwtrądzikowe

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy o poszerzeniu kolekcji essentials by 

ARTISTRY o dwa nowe produkty o działaniu przeciwtrądzikowym: 

essentials by ARTISTRY Przeciwtrądzikowy tonik odświeżający oraz 

essentials by ARTISTRY Żel przeciwtrądzikowy.  

Preparaty te pomagają zwalczać niedoskonałości skóry, które są 

typowe dla osób w młodym wieku, lecz stanowią problem również 

dla osób starszych. Zapobiegają również powstawaniu kolejnych 

niepożądanych zmian.  W preparatach z kolekcji essentials by 

ARTISTRY znajdują się aktywne składniki naturalne oraz 

substancje o działaniu przeciwtrądzikowym, które odświeżają 

skórę i pozwalają zapobiegać wszelkimi niedoskonałościom.  

 

 

• Dwa bardzo skuteczne produkty zapobiegające powstawaniu 

trądziku.  

• Formuły ze składnikami pochodzenia naturalnego  

o intensywnym działaniu. 

• Zawierają kwas salicylowy o działaniu potwierdzonym  

w warunkach klinicznych. 

• Zawierają wyciąg z aceroli uprawianej na farmach NUTRILITE™, 

która stanowi bogate źródło antyoksydantów  

i witaminy C. 

• Nie zawierają barwników ani syntetycznych substancji 

koloryzujących. 

• Testowane dermatologicznie. 

• Nie przesuszają i nie podrażniają skóry.  

• Przeznaczone dla wszystkich typów cery trądzikowej.  



 

 

essentials by ARTISTRY™ Przeciwtrądzikowy tonik odświeżający  

Beztłuszczowy tonik zawiera wyciąg z cytryny, kwas salicylowy oraz 

aloes. Dogłębnie oczyszcza i odświeża skórę. Pozwala kontrolować 

poziom sebum, sprawiając, że pory i wypryski stają się mniej 

widoczne. Oczyszcza skórę i odblokowuje pory, dzięki czemu skóra, 

w miarę regularnego stosowania preparatu, zyskuje bardziej 

promienny wygląd.  Tonik należy stosować codziennie, aby chronić 

skórę przed powstawaniem niedoskonałości.  

 

 

 

 

 

 

essentials by ARTISTRY™ Żel przeciwtrądzikowy 

Bezzapachowy żel z kwasem salicylowym, wyciągiem z oczaru 

wirginijskiego i zielonej herbaty dokładnie oczyszcza skórę  

i eliminuje wypryski. Nie powoduje podrażnień, łagodzi i zmniejsza 

widoczne zaczerwienienia. Odświeża i chroni skórę przed 

powstawaniem kolejnych niedoskonałości. Żel należy stosować na 

obszary dotknięte zmianami w zależności od potrzeb.  

 

 

Wyciąg z cytryny oraz kwas 

salicylowy pomagają oczyścić 

zablokowane pory, zapobiegając 

w ten sposób powstawaniu 

niedoskonałości.  

Oczar wirginijski oraz kwas 

salicylowy łagodzą podrażnienia 

i zaczerwienienia skóry.  



 

 

  

 

 

essentials by ARTISTRY™ Zestaw przeciwtrądzikowy 

Zestaw przeciwtrądzikowy obejmuje dwa preparaty o intensywnym działaniu, które skutecznie 

zmniejszają niedoskonałości skóry za pomocą wyciągu z cytryny, kwasu salicylowego, aloesu, 

oczaru wirginijskiego i zielonej herbaty. 

Dwa produkty uzupełniają swoje działanie, dając wspaniałe efekty w walce z tłustą cerą oraz 

skórą ze skłonnością do powstawania zmian trądzikowych. Oba kosmetyki są przeznaczone 

do codziennego stosowania.  

Oba produkty z kolekcji essentials by ARTISTRY zapobiegają niedoskonałościom skóry, 

zapewniając jej piękny i świeży wygląd.  

 

HARMONOGRAM WPROWADZENIA NA RYNEK  

Wprowadzenie do sprzedaży: 4 września 2017 r.  

 



 

 

Ceny regularne: 

 

 
 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.amway.pl.  

 

Z poważaniem,  

Zespół Marketingu Europejskiego  

Numer katalogowy Produkt Wielkość WP WO 
Cena bez 

VAT 
Cena z VAT Cena detaliczna 

121658 
essentials by ARTISTRY Żel 

przeciwtrądzikowy 
30ml 8.94 57.45 57.45 70.66 95.00 

121657 
essentials by ARTISTRY Odświeżający 

tonik przeciwtrądzikowy 
200 ml 7.93 50.94 50.94 62.66 85.00 

121896 
essentials by ARTISTRY  

Zestaw przeciwtrądzikowy 
Zestaw 16.87 108.39 97.55 119.99 162.00 

http://www.amway.pl/

