Gwiazdy ekranu lubią kosmetyki Perfect Coll
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"Moja skóra jest teraz jędrniejsza, wypoczęta, matowa.
Spodziewałam się, że zabieg będzie bardziej
odczuwalny. Tymczasem był łagodny i przyjemny.
Kosmetyki sprzedawane w sklepach zawsze mnie
uczulają, więc kupuję je tylko w aptece. Po zabiegu z
wykorzystaniem kosmetyków Perfect Coll wszystko
jest OK" - stwierdziła z zadowoleniem Sylwia Wysocka.
Do apartamentu prezydenckiego w Hotelu Sheraton w
Poznaniu przybyło 16-go maja siedem znanych
aktorek: Olga Borys, Anna Korcz, Joanna Kurowska,
Jolanta Mrotek, Ewa Pacuła, Sylwia Wysocka i
Małgorzata Pieńkowska. Były w bardzo dobrym
humorze. Pewnie wiedziały już, że czeka je wiele
przyjemnych chwil spędzonych z kosmetyczką,
fryzjerami, wizażystkami i stylistką. Jednak najpierw, po apetycznym poczęstunku
i rozmowie w luźnej atmosferze, zapoznały się z produktami Perfect Coll.
Przedstawiła je Dorota Barciś - trener firmy. Od razu było widać, że tę funkcję
pełni z pasją. Opowiadała w sposób interesujący, z zaangażowaniem,
minimalizując trudne, specjalistyczne słownictwo. W tym czasie Ewelina
Domańska - kosmetolog PC, wykonywała zabiegi. Obie Panie stworzyły
fantastyczną atmosferę. W swoim życiu widziałem już wiele prezentacji, a ta była
jedną z najlepszych, niemalże wzorcowa. Dorota i Ewelina pokazały mi, jaka jest
filozofia firmy w zakresie działań marketingowych i sprzedażowych. Wiem teraz,
że w taki sam sposób działają również partnerzy Perfect Coll. Jestem pewien, że
klienci w całej Polsce są zadowoleni z takich zabiegów kosmetycznych i
prezentacji.
Szczególnie przydatne aktorkom
"To jest bardzo ładne" - dało się
słyszeć po otwarciu zestawu Beauty &
Lift Set. "Porsche wśród urządzeń
kosmetycznych" - powiedziała z
zachwytem Anna Korcz. W trakcie
prezentacji Ewa Pacuła stwierdziła, że
dla niej czas jest cenny. Wspomniała
o tym w momencie, gdy prowadząca
prezentację zwróciła uwagę na fakt, że
posługując się urządzeniami Perfect

Coll nie trzeba iść do gabinetu kosmetycznego. Oszczędza się w ten sposób czas.
Gwiazdy ekranu pytały, jak produkty PC zawierające kolagen wypadają na tle innych
znajdujących się na rynku. "Polska przoduje w badaniach i produkcji żywego
kolagenu. Członkiem naszego zespołu jest jeden z dwóch jego twórców. To oni
zaczynali na początku XXI wieku tworzyć w laboratorium pionierskie kosmetyki
oparte o kolagen, a inni ich potem po prostu naśladowali. Nasze produkty oprócz
najnowszej generacji kolagenu posiadają naturalne, aktywne substancje, a także
naturalne stabilizatory i konserwanty. W naszych produktach nie ma glikolu, który
jest powszechnie stosowany, wysusza skórę i powoduje zatykanie jej porów" wyjaśniła Dorota Barciś. Redaktor jednego z wydawnictw i zarazem organizatorka
eventów z udziałem gwiazd przyznała, że ma bardzo pozytywne doświadczenia ze
stosowania kolagenu. Jej zdaniem te produkty są szczególnie przydatne aktorkom,
bowiem są one wystawione na długie działanie intensywnego oświetlenia podczas
nagrywania filmów. Ponadto często mają robiony ciężki makijaż, co nie jest
korzystne dla skóry.
Komitet kolejkowy
"Proszę nam pokazać, jak obsługuje
się te urządzenia" - Ewa Pacuła dała
do zrozumienia, że chętnie pozna ich
działanie.
"W
następnym
pomieszczeniu nasza kosmetyczka
wykonuje zabiegi. Będziecie mogły
wtedy
również
spróbować
samodzielnego posługiwania się
nimi" - zapowiedziała Dorota Barciś.
"Czy jest już zawiązany komitet kolejkowy?" - zażartowała Olga Borys. Nie
rozminęła się bardzo z prawdą, bowiem aktorki po kolei przechodziły do pokoju
obok, gdzie Ewelina Domańska wykonywała na ich twarzy zabieg pielęgnacyjny.
Oto, co powiedziały na jego temat: "Zobaczyłam w lustrze zupełnie innego
człowieka. Zabieg był bardzo przyjemny" - Olga Borys.
"Jestem zachwycona. Prezentacja
została pięknie przeprowadzona, a
ludzie
z
Perfect
Coll
są
przesympatyczni. Idea przez nich
przedstawiona jest mi bardzo bliska,
ponieważ cenię sobie naturalne
produkty.
Urządzenia
ładnie
wyglądają i są miłe w dotyku. Będę
systematycznie je używać" - Anna
Korcz.
"Efekty
są
świetne,
fenomenalne. Jestem pod ogromnym wrażeniem działania tych urządzeń. Są łatwe

w użyciu, poręczne, lekkie, a do tego bardzo estetycznie wykonane. Po zabiegu skóra
jest dobrze nawilżona, nie jest tłusta" - Joanna Kurowska. "Moja twarz jest teraz
żywa i świeża. Zabieg był bardzo przyjemny, nieinwazyjny. Dobrze, że kosmetyki
Perfect Coll nie zawierają glikolu. Należy mówić o tym, jakie niepożądane działanie
on wywołuje, aby świadomość kobiet była coraz większa" - Jolanta Mrotek"To był
bardzo przyjemny masaż. Mam teraz poczucie komfortu, a skóra jest nawilżona" Ewa Pacuła.
Główny punkt programu
Wszystkie aktorki stały się
klientkami Perfect Coll i
właścicielkami zestawów Beauty &
Lift Set. Zapowiedziały, że będą
używać te urządzenia i kosmetyki.
Pielęgnacja twarzy, modelowanie
fryzury, makijaż, przymierzanie ubrań
i aktorki były już gotowe do
zaprezentowania się podczas pokazu
mody. Został on przeprowadzony
wieczorem na Placu Wolności w Poznaniu pod nazwą Poznań Fashion Night, w
ramach festiwalu Poznań Design Days. Modelki prezentowały kolekcje ubrań, a
pokaz w wykonaniu gwiazd ekranu był główną atrakcją i wywołał bardzo żywą
reakcję publiczności. Działo się to w oprawie muzyki i video mappingu. To forma
video artu polegająca na rozświetlaniu obiektów przy użyciu projektorów,
pozwalająca na wykonanywanie animacji. Dzięki temu stwarzane jest wrażenie, że
realne obiekty zmieniają kształty, kolory, poruszają się. Trzeba przyznać, że jest to
świetne narzędzie do realizacji zamierzeń artystycznych. Aktorki oraz firma Perfect
Coll, która była oficjalnym partnerem wydarzenia, zostały zaproszone przez znaną
projektantkę mody Dorotę Goldpoint. W swoich ubraniach łączy ona włoską klasykę
z francuską nonszalancją. Używa szlachetne, naturalne tkaniny, np. jedwab, kaszmir
i doskonałej jakości bawełnę.
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