
Ach Pani Agato, jak fajnie że znowu możemy się zobaczyć.

Ma Pani szczęście, bo akurat
następny pacjent pojawi się 
nieco później. Proszę do środka.

Ma Pani jakieś życzenie?

No tak, przychodzi lato, a moje stopy potrzebują 
generalnej odbudowy. Są takie suche i szorstkie, 
że przyczepiają się do mojej „czułej” kołderki. 
To bardzo nieprzyjemne.

Rozumiem, więc najpierw zrobimy 
przyjemną kąpiel stóp.

Mam wrażenie, że im jestem starsza 
tym moje stopy stają się bardziej 
szorstkie.

Ma Pani rację. 
Z czasem skóra 
staje się bardziej 
sucha. Najczęstszym 
powodem jest brak 
należytej wilgotności 
skóry.
Prawdopodobnie pije 
Pani zbyt rzadko lub 
zbyt mało. Ile 
dziennie pije Pani 
różnych napojów?

Za mało. Moja córka zawsze mi 
o tym przypomina.

Pani Weber, 2 litry dziennie trzeba 
koniecznie wypić. Suche powietrze 
albo zbyt gorący prysznic również 
mogą powodować suchość skóry.

Och, Pani skóra rzeczywiście 
jest bardzo sucha.

Jeśli skóra nadal będzie traciła swoją elastyczność, mogą pojawić 
się pęknięcia. Są one nie tylko nieprzyjemne, ale otwierają drogę 
zarazkom, bakteriom i grzybom.

Dlatego jest bardzo ważne, 
by składniki kremu zostały 
wchłonięte głęboko do skóry, 
a nie tylko zostawały na warstwie 
powierzchniowej. Takie coś jest 
możliwe tylko w kosmetykach 
naturalnych.
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Aby utrzymać elastyczność skóry powinno się ją regularnie 
pielęgnować specjalnym kremem aktywującym własne, 
naturalne funkcje ochronne.
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Naturalne kosmetyki rozpoznaje się 
np. gdy na opakowaniu umieszczone 
jest logo NATRUE.

O tak, poznaję. To logo jest 
nadrukowane również na 
kosmetykach do kąpieli.

Polecam Pani 
peclavus® basic Fußcreme 
fettend. Cenne składniki 
zabezpieczą skórę i utrzymają 
jej elastyczność. Może Pani 
sobie powąchać.

Och, pachnie przyjemnie i naturalnie.

Ma Pani też mniejsze pojemności 
bym mogła sobie kupić do domu?

Tak, akurat mam ten krem 
w wersji limitowanej.

Proszę używać tego kremu dwa razy 
dziennie. Niewielką warstwę lekko 
wmasować do skóry.

Czytając tą ulotkę może Pani się 
dowiedzieć o innych praktycznych 
możliwościach zastosowania tego 
kremu.

Nadaje się idealnie jako mała 
lektura – mam nadzieję, że bez 
„czułej” kołderki.

Obok mojej kołderki będzie mój mąż. 
Pewnie i on będzie zadowolony 
z tego kremu. Dziękuję Pani Agato.

Do następnego razu.

Do widzenia!
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