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Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Προϊόντα και εταιρείες που βοηθούν
στην Εκστρατεία της καταπολέμησης
του "Καρκίνου του Μαστού"

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ BIG
BROTHER LIVE!

Ο καιρός στην Αθήνα...

Athens, Greece Local Weather

Πόσες φορές δεν σου έχει συμβεί να απλώσεις στα χείλη σου το αγαπημένο σου
κραγιόν και η αφυδάτωση να μην σου επιτρέπει να έχεις το αποτέλεσμα που θες; Το
προϊόν που θα σου φέρει τη λύση που θες μόλις κυκλοφόρησε και, μάλιστα, έχει και
φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα
είναι...

Πρόκειται για το ολοκαίνουριο Sugar & Butter Phoenix της Jane Iredale. Ένα super
προϊόν διπλής όψεως το οποίο από τη μία κάνει απολέπιση στα χείλη απομακρύνοντας
τα νεκρά κύτταρα, ενώ από την άλλη ενυδατώνει, φουσκώνει και εξασφαλίζει μια
ελαφριά ροζ όψη στα χείλη. Στη σύνθεσή του θα βρεις συστατικά όπως βούτυρο κακάο,
κόκκοι βιολογικής ζάχαρης, λάδι από σπόρο καρυδιού μακαντέμια, λάδι από σπόρο
jojoba και κερί μέλισσας τα οποία αφήνουν μια υπέροχη αίσθηση και γεύση στα χείλη.
Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι το συγκεκριμένο προϊόν παίρνει
και φιλανθρωπικές διαστάσεις καθώς με κάθε αγορά η Chrysallis Proderma, η εταιρία

Κάθε Τετάρτη 22.00-00.00

που εισάγει τα Jane Iredale στην Ελλάδα, προσφέρει 2 ευρώ στον μη
κερδοσκοπικό οργανισμό κατά του καρκίνου του μαστού "Άλμα Ζωής". Το Sugar &
Butter Phoenix κοστίζει € 29.00 και θα το βρεις μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα Jane
Iredale σε επιλεγμένα ινστιτούρα αισθητικής και προτείνονται από κέντρα πλαστικής

ακούμε "Απαράδεκτους"

χειρουργικής και δερματολογίας.
Για να ενημερωθείς για το κοντινότερο σημείο διαμονής επικοινώνησε στο τηλέφωνο 210
9329800

πηγή: TL!fe
Κωνσταντίνα Βασιλείου- Πέννυ ΘωμοπούλουΛάμπρος Κωνσταντάρας

Αναρτήθηκε από Admin στις 8:43 μ.μ.
Ετικέτες Breast Cancer Awareness, Διάφορα

Υπέροχες ιδέες για Mommies,
Daddies και Babies

1 σχόλια:
Ανώνυμος είπε...
sigxaritiria stis etairies poy kanoun teties energies gia flegon themata!
20 Οκτωβρίου 2010 1:35 μ.μ.

Δημοσίευση σχολίου
Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι δυνατό να
εμφανιστεί σε πλαίσιο

Κατηγορίες Θεμάτων

Για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών
καταχωρείτε σε αυτήν την τοποθεσία Web, ο εκδότης
αυτού του περιεχομένου δεν επιτρέπει την εμφάνισή
πλαίσιο.
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