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Perfect Coll i perfekcyjna prezentacja
Po długim majowym weekendzie siedzibę naszej wrocławskiej redakcji odwiedziły dwie partnerki biznesowe
polskiej firmy biotechnologicznej Perfect Coll. Siedziba w gdyńskim Parku Technologicznym, przyjęcie w
poczet PSSB i kolagen zachowujący właściwości w temperaturze +32 stopni Celsjusza – właściwie w tych
trzech hasłach zamykała się nasza wiedza na temat tej firmy. O innych produktach Perfect Coll nie
wiedzieliśmy wiele, aż do tego majowego spotkania. Prezydent Ewa Borkowska i Manager Barbara Wanat
zaproponowały redakcji przeprowadzenie prezentacji produktowej. Oczywiście redakcja zgodziła się, bo
dlaczegoż by nie? Miłe Panie, dziękujemy. Drodzy Czytelnicy, zapraszamy na pierwszą w historii
Alterbusiness.info relację z prezentacji!
Polska kolagenem stoi
Każdy z obecnych zajął wygodne miejsce i z kubkiem kawy w dłoni zamienił się w słuch (bardzo miła przerwa w
codziennej rutynie). Panie, po przygotowaniu urządzeń rodem z profesjonalnego gabinetu kosmetycznego –
robiących zresztą niemałe wrażenie, rozpoczęły prezentację. Na początku dowiedzieliśmy się, że Polska słynie z
produkcji najczystszego i najlepszego na świecie kolagenu, idealnie przyswajalnego przez organizm. Twórcy
Perfect Coll uczestniczyli w badaniach nad kolagenem od samego ich zarania; dlatego, motywowani
doświadczeniem i wiedzą, opracowali inną technologię pozyskiwania i oczyszczania kolagenu niż stosowana w
przypadku produktów kolagenowych marek, które są dostępne na rynku. Biotechnolodzy Perfect Coll jako produkt
końcowy otrzymali kolagen zachowujący stabilność fizyko-chemiczną do 32 stopni Celsjusza.
„Kolagen ten ma również niezwykłe właściwości – jest żywy. Co to oznacza? Jest transdermalny, przenika przez 5
warstw skóry i naskórka, aż do skóry właściwiej” – opowiada Barbara Wanat.
Wehikuł czasu – Zestaw Beauty & Lift Set
Oprócz serii kolagenów w skład oferty firmy wchodzi innowacyjna linia kosmetyków Perfect Coll: Tonik
Kolagenowy, Prebiotyczny Krem Łagodzący, Kolagenowy Żel do mycia ciała, Kolagenowy Żel do mycia twarzy,
balsam kolagenowy Shea Amber, balsam organiczny Shea Orange. Panie podczas prezentacji opowiadały o
produktach z prawdziwą pasją i… interaktywnie! Mieliśmy okazję powąchać każdy kosmetyk, sprawdzić jego
konsystencję, więc tym przyjemniejsze stało się słuchanie o jego wyjątkowych właściwościach. O produktach
niebawem napiszemy więcej, ale dzisiaj chcemy podzielić się z Wami naszymi wrażeniami na inny temat –
prawdziwą gwiazdą prezentacji, w której braliśmy udział, został obwołany przez redakcję jednogłośnie Zestaw
Beauty & Lift Set. Co to takiego?

Na zestaw składa się 7 urządzeń kosmetologicznych i 5 innowacyjnych kosmetyków. W maju zestaw został
promocyjnie poszerzony o trzy kolageny: 200 ml Platynowy, 200 ml Srebrny, 200 ml Grafitowy o łącznej wartości
katalogowej aż 1050 zł. Przenośnie urządzenia kosmetologiczne służą do poprawiania stanu skóry i, uwaga Drogie
Czytelniczki – podróżowania w czasie. Regularnie stosowane cofną proces starzenia o nawet kilkanaście lat! Oto
prawdziwy anty-aging.
Co zawiera magiczne pudełko
W zestawie Beauty & Lift Set znajdziemy urządzenie PC Thermo Lift. To zapewniające efekt liftingu bez użycia
skalpela cudeńko, wykorzystujące technologię fal radiowych oraz elektrostymulację mięśni. Regularne stosowanie
redukuje tkankę tłuszczową, redukuje zmarszczki oraz odmładza i ujędrnienia skórę. Każda zapracowana business
women oraz pani domu z pewnością znajdzie czas na błyskawiczny zabieg – wystarczy przyłożyć głowicę
urządzenia do wybranej partii ciała pokrytej PC Thermo Lift Gel (również w zestawie) i delikatnie ją masować.
W Beauty & Lift Set znajdziemy również PC Face Lift 5 In 1 wyposażony w 5 zaawansowanych funkcji
kosmetycznych: ultradźwięki, jontoforezę, galwanizację, masaż i światło spolaryzowane. To zaawansowane
technologicznie urządzenie poprawia krążenie oraz metabolizm skóry, uruchamia procesy regeneracji tkanek i
odbudowy struktury skóry, działa bakteriobójczo i dezynfekująco. Każdy z zabiegów kosmetycznopielęgnacyjnych
przeprowadzamy tym urządzeniem odrobinę inaczej, ale żaden z nich nie jest skomplikowany – wystarczy
postępować zgodnie z instrukcją obsługi, która jest dostępna na stronie www oraz dodana do zakupionego
zestawu.
Ziarnisty scrub w tubce? To przeżytek. W zestawie znajdziemy PC Skin Scrub, służący głównie do zabiegów
oczyszczania cery poprzez peeling ultradźwiękowy. Jak działa? W wyniku wibracji ultradźwiękowej o wysokiej
częstotliwości wzrasta metabolizm komórek, rozdrabniane są wszelkie zwapnienia, przyspieszone jest też krążenie
krwi.
Panie z pewnością docenią również odrobinę luksusu w postaci PC Face Gold 24 K. To proste w obsłudze
urządzenie, które dzięki wibracjom stymuluje głębsze warstwy skóry, poprawiając ukrwienie, ujędrnienie i nadając
jej elastyczność. Jak sama nazwa wskazuje, końcówka PC Face Gold została wykonana ze złota – to właśnie
czyste jony tego cennego kruszcu zapewniają głębokie odżywienie i rozświetlenie skóry.
Jeżeli interesuje Was odmłodzenie skóry w okolicach oczu (a z doświadczenia wiemy, że interesuje) w zestawie
znajdziecie PC Eye Gold 24 K, nazywane „złotą kroplą”. Jak działa złota kropla? Podczas tarcia i podgrzania (w
wyniku tarcia), urządzenie wydziela jony ujemne przenikające głębsze warstwy skóry. Jony wychwytują wolne jony
dodatnie w organizmie ludzkim i neutralizują je. Przeciwdziałają wolnym rodnikom w komórkach, przywracają w
organizmie równowagę oraz – pobudzając jony we krwi – usprawniają jej przepływ.
W Beauty & Lift Set znajdziemy także alternatywę dla inwazyjnych i drogich zabiegów modelujących sylwetkę – PC
Roller. To przyrząd do masażu o specjalnej konstrukcji, dzięki której jednocześnie masujemy ciało rozbijając tkankę
tłuszczową i stymulujemy mikrokrążenie, poprawiając przy tym przepływ krwi i chłonki w naczyniach limfatycznych.
Masaż jest prosty i bardzo przyjemny, a jego regularne stosowanie zniweluje cellulit i wymodeluje nasze ciało.
Idealny zarówno do masaży brzucha, pośladków, nóg, ramion, jak i dekoltu oraz pleców.
Jak sprawdzić skuteczność zabiegów? Firma Perfect Coll zadbała również o to. Do pomiaru wilgotności skóry służy
PC Skin Tester – proste, ale bardzo przydatne urządzenie dołączone do zestawu. Wystarczy przyłożyć do
wybranych partii skóry i odczytać wynik.
Oprócz urządzeń w Beauty & Lift Set znajdują się kosmetyki niezbędne w trakcie zabiegów oraz bezpośrednio po
nich. Przed zabiegami pielęgnacyjnymi stosujemy PC Detoksykacyjny Ekstrakt Z Dzikiego Chabra
Norweskiego, w trakcie PC Thermo Lift Gel i PC Prebiotyczne Serum Hialuronowe, a po zabiegach, aby uzyskać
jeszcze lepsze efekty, PC Kolagen Platynowy +32 °C Hialuron oraz PC Prebiotyczny Krem Łagodzący.

Kliknij na zdjęcie, aby otworzyć galerię

Podczas prezentacji Panie Ewa i Barbara przeprowadziły z użyciem urządzeń z zestawu Beauty & Lift Set
zabieg pielęgnacyjny na naszej redakcyjnej koleżance. Efekty? Wszyscy byliśmy zachwyceni
natychmiastową poprawą wyglądu skóry i mierzalną (za pomocą PC Skin Testera) poprawą nawilżenia.
Polecamy wszystkim paniom i panom, którym zależy nie tylko na maskowaniu oznak zmęczenia i starzenia
się skóry, ale również na głębokiej pielęgnacji, zdrowiu i młodym wyglądzie. Przyznajemy zgodnie – zestaw
Beauty & Lift Set to prawdziwy wehikuł czasu!
Perfect Coll i perfekcyjna prezentacja, 4.5 out of 5 based on 2 ratings
© 2015 AlterBusiness

