Happy Valentine 2009
Op 14 februari is het Valentijnsdag, de dag dat stille aanbidders, lovers en een ieder die elkaar gewoon lief vindt,
een beetje extra aandacht schenken aan elkaar in de vorm van een kaart of een liefdevol, romantisch of ‘flirty’
geschenk.
Chocolade, rozen en de kleur rood zijn favoriete thema’s. Verras je lezers met inspirerende cadeautips, waarvan wij
er enkele toepasselijke voor je selecteerden…

Roses are forever…
THERME® Roses Bath Oil creëert qua geurbeleving het effect van een romantisch
en verleidelijk bad, vól met verse rozenblaadjes! Deze niet-schuimende badolie is
intensief huidverzorgend en wordt direct door de huid opgenomen. Hierdoor droogt
de huid niet uit, maar wordt deze intensief verzorgd dankzij essentiële vetzuren uit
Evening Primrose Oil, Rozen- extract en het vitamine AEFH- Complex.
Consumentenprijs: € 6,39/100ml
THERME® Skincare wordt op de Nederlandse markt gebracht door Remark Groep
B.V. uit Meppel en wordt verkocht via de drogist, supermarkt en warenhuis. Voor
meer informatie kan de consument kijken op de website: www.therme.nl of bellen met
de THERME®- Consumentenlijn via telefoonnummer 0900-1112223 (€ 0,25 p.m.).

Love & Flirt...
VOGUE Girl weet als geen ander wat jonge meiden willen! De nieuwe VOGUE Girl
Love Parfum Douche en bijpassende Parfum Deo zijn zacht, teder en super romantisch.
Hul jezelf van top tot teen in de zoete geur van vanille, appel en tropische bloemen.
De Parfum Douche is zacht voor je huid en heerlijk romantisch geparfumeerd. De
bijpassende Parfum Deo is heerlijk zacht en teder qua geur en houdt je 24-uur lang
lekker fris.
De Deospray en Shower Gel van Vogue Girl Flirt hebben beiden een sensuele en licht
exotische geur met accenten van zoet fruit. VOGUE Girl Flirt is een exclusieve geur
die zorgt voor een zeker gevoel tijdens spannende ‘flirtmomenten’!
Consumentenprijs: € 2,70/stuk
VOGUE wordt op de Nederlandse markt gebracht door Remark Groep B.V. uit Meppel
en wordt verkocht via de drogist, supermarkt en warenhuis. Voor meer informatie
kan de consument kijken op de website: www.vogue-cosmetics.nl of bellen met de
VOGUE- Consumentenlijn via telefoonnummer 0900-1112223 (€ 0,25 p.m.).
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The colour of passion….
Rood staat voor liefde en pure passie! Erg fraai is de intens rode nagellak (nr. 197)
uit de nieuwe ‘PRONAILS Rouge- Collection’. Deze geeft de nagels een elegante
uitstraling die zowel klassiek als zeer actueel is! Consumentenprijs: € 10,75
Creëer een toepasselijke Nail Art speciaal voor Valentijnsdag, met deze lieflijke
nagelstickertjes ‘Roses’ of ‘Boudoir’(strikjes en hartjes). Plak ze eenvoudig op je
gelakte of blanke nagels en je handen vormen fraaie blikvangers tijdens een romantisch
avondje! Consumentenprijs: Nail Art Stickers ‘Roses’ € 6,49 en ‘Boudoir’ € 3,75
De producten van PRONAILS worden op de Nederlandse markt gebracht door
Professionails uit Barneveld. Voor meer informatie en gerichte verkoopadressen kan
de consument kijken op de website: www.professionails.nl

Sensual golden brown…
Sensuele lingerie staat het mooist op een fraai gebronsde huid. In februari is je huid
echter vaak nog erg bleek. Met That’so ON-THE-GO Spray Tanning Make-Up creëer
je onmiddellijk een fraai gebronsde teint die niet afgeeft en die in 3 à 4 uur geleidelijk
steeds intenser wordt dankzij de sublieme zelfbruinende formule.
Dit alles met echter een zeer natuurlijk resultaat en zónder hinderlijke geur van oxidatie
die je normaliter ruikt bij een zelfbruiner op basis van DHA (= de zelfbruinende
werkstof dihydroxyaceton)!
That’so ON-THE-GO Spray Tanning Make-Up is verkrijgbaar in de tinten Clear (ideaal
voor mannen en voor de lichte huid) en Dark (voor de medium en donkere huid).
Consumentenprijs: € 21,95
De producten van That’so worden exclusief op de Nederlandse markt gebracht door
het bedrijf Body Wish uit De Meern. Consumenten en andere geïnteresseerden kunnen
kijken op de website www.bodywish.nl voor meer informatie.

Be my Sweety…
Begin Valentijnsdag romantischer dan ooit met de verleidelijke Sweety Douchegels
van THERME® Skincare! Therme® Soothing Cream Shower met Yoghurt en Honing
is een echte klassieker met een zuiverende,
verzachtende en vochtregulerende werking.
Met Therme® Pure Chocolate Shower wordt samen douchen een feest! Cocos en pure
Chocolade prikkelen al je zintuigen en zorgen voor een heerlijk zachte huid van jou
en je lief!
De Therme® Sweety-lijn bestaat verder nog uit een Juicy Shower met fruitige
Framboos en Meloen en een Energising Showershot met Guarana en Grapefruit voor
een energieboost en regelrechte kickstart van je dag! Consumentenprijs: € 4,15/stuk
THERME® Skincare wordt op de Nederlandse markt gebracht door Remark Groep
B.V. uit Meppel en wordt verkocht via de drogist, supermarkt en warenhuis. Voor
meer informatie kan de consument kijken op de website: www.therme.nl of bellen met
de THERME®- Consumentenlijn via telefoonnummer 0900-1112223 (€ 0,25 p.m.).

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Wilt u van één van deze Valentijnsproducten HR-beeld of het product zelf ontvangen? Bel of mail ons bureau dan
via telefoonnummer: 0418-670371 of e-mail: redactie@cosmetitext.nl
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