
 
BEMUTATJUK SALLY HANSEN FORRADALMI ÚJDONSÁGÁT:  

COLOR THERAPY KÖRÖMLAKK, MELY EGYESÍTI A SZÍNT ÉS AZ ÁPOLÓ HATÁST 
  
 
Mennyire nagyszerű dolog: “Pompás színek, melyek ápolják is a körmöket!” A Sally Hansen 
lakkok sorában az első tápláló hatású körömlakk, jellemzői : különlegesen fényes és mélytűzű 
színek, tápláló argán olaj tartalom,árnyalatok széles sora, melyek a márka nagykövete, Madeline 
Poole együttműködésével születtek   
 
 
A Color Therapy terméksor bevezetésével Sally Hansen folytatja innovatív hagyományait. A teljes 
termékcsalád mindent tartalmaz, amire a szép, ápolt kezeknek szükségük van:  színes 
körömlakkot, fedőlakkot, köröm és körömágybőr ápoló olajat.  Megszületését azok a hölgyek 
inspirálták, akik imádják a gyönyörű színeket, de ugyanolyan fontos számukra a körömápolás is. 
A Sally Hansen Color Therapy termékek levédett formulája mikro kapszulákban argán olajat 
tartalmaz, mely táplálja és hidratálja a körmöket, így azok egészségesen ragyognak. A Color 
Therapy lakkhoz nem szükséges alapozót használni, mert így a finom olajok azonnal kifejthetik 
hatásukat a tiszta körmökön. A tesztelés során 10 nőből 9 fő a lakk használata során 
egyértelműen érezte a termék jótékony hatását, jelentősen javult körmük állapota. Vibráló, telt 
színek, melyek akár 10 napon át is megőrzik szuper fényüket, nem fakulnak, nem pattognak le. 
A Color Therapy csodás színei folyamatosan ápolják a körmöket, az egészséges megjelenést 
nem kell feláldozni a szépség oltárán.  
 
 
Egészítsd ki a Sally Hansen Color Therapy lakkot, használd a hozzá illő Color Therapy fedőlakkot, 
valamint a köröm- és körömágybőr tápláló olajat, melyek ugyanazokat az össztevőket 
tartalmazzák, mint a színes lakkok. Így ultra fényes, hosszantartó lesz a végeredmény, ápolt 
köröm és körömágybőr, szinte újjászületett, megfiatalodott, egészségtől ragyogó, szépséges 
megjelenés.  
    
 

Az összetevők története 
A Color Therapy termékek bővelkednek argán, ligetszépe és acai bogyó olajban, melyek ápolják, 
kondicionálják a gyenge, száraz körmöket. Telítetlen zsírsavat, E vitamint és antioxidánsokat is 
tartalmaznak, melyek egészségessé teszik a bőrt és a körmöt. Az acai bogyó 9-féle telítetlen 
zsírsavat valamint omega-3, 6-ot tartalmaz, melyek tápláló hatását régóta használják bőr és 
hajápoló készítményekben. A ligetszépe olajban található telítetlen zsírsavakat a haj erősítésére  
alkalmazzák..   
   

 

A Color Therapy fantasztikus színei 
Madeline Pool mesés színekkel teli világa testesül meg a lakkok sorában. Meleg tónusok, pinkek, 
korallok, nude színek, minden megtalálható a kínálatban.  
 

Ápolás 

● Fedőlakk 

A Color Therapy fedőlakk gyönyörű fényes felületet ad és meghosszabbítja a manikűr 

tartósságát, megvédi a kifakulástól.  



 
● Köröm és körömágybőr ápoló olaj 

A Color Therapy köröm és körömágybőr ápoló olaj gondoskodik a körmök és körülötte a bőr 
táplálásáról, így azonnal egészséges megjelenést biztosít, ápoltnak és fiatalabbnak tűnnek a 
körmök és a kutikula. 
 
Bevezetés: 2017. augusztus 
Javasolt fogyasztói ár:  

 Color Therapy lakk: 2499 Ft 

 Color Therapy fedőlakk: 3999 Ft 

 Color Therapy köröm és körömágybőr ápoló olaj: 3999 Ft 
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