
הבשורה המדעית: קוסמטיקה חדשנית משנה את האסטרטגיה הטיפולית
מבחינה מדעית, התשובה בהחלט חיובית. מחקרים קליניים מוכיחים את קיומם של חומרי 
גלם קוסמטיים המגבירים תהליכים טבעיים בגוף: חידוש תאים ובניית חלבונים ולכן יעילים 
לטיפול מקיף בקמטים, מיצוק, החלקה ומתיחה של העור. אולם, כדי ליהנות מן התועלת 
זאת  עם  ביותר.  גבוהים  ריכוזים  מהם  נדרשים  עצמם,  הלחות  בתכשירי  אלו  חומרים  של 

חומרי גלם מהפכניים אלו יקרים מאוד - האם התועלת המדעית נגישה לנו גם כלכלית?

הבשורה החברתית: אנטי אייג'ינג לכל אחת
המקומי  הקוסמטיקה  בשוק  חדשה  בשורה  מביא  ומהפכני,  צעיר  ישראלי  מותג  נירולין, 
והבינלאומי. כדי שכל אחת תוכל ליהנות מהמוצרים המדעיים, החדשניים ביותר, פיתחה 
החברה מודל שיתוף פעולה ייחודי המשלב שלושה יזמים צעירים יחד עם כימאים מנוסים, 

בוגרי מכון ויצמן, חברות פיננסיות ומכוני אסתטיקה מובילים בעלי שם וניסיון. 
ניר הודיס, מנכ"ל נירולין: "רצינו להביא לציבור הצרכניות פתרון שמאפשר מצד אחד את 
רכישת המוצרים במחיר של תכשירי הלחות הביתיים, הרגילים ומצד שני תוצאות נראות 
שהתאפשרו בעבר בטיפולים קליניים פולשניים ומקצועיים בלבד. הדבר התאפשר בזכות 
קיומם של חומרי הגלם המהפכניים בשילוב עם המודל השיתופי החברתי לצרכנות נבונה".
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מכונים השותפים במודל השיתופי לצרכנות נבונה

תכשירי אנטי אייג'ינג, גימיק שיווקי או מציאות מדעית? 
כולנו שואפות להיראות ולהרגיש צעירות יותר, תכשירי האנטי אייג'ינג הם פועל יוצא של הכמיהה הזאת... 

האם שאיפתנו היא ריאלית?

ההבטחה מאחורי המודל לצרכנות נבונה
לחות  מתכשירי  ליהנות  הצרכניות  לקהל  מאפשר  הייחודי  המודל 

משודרגים המספקים תוצאות אנטי אייג'ינג מובהקות:
החלקה  מיצוק,  בקמטים,  מקיף  וטיפול  מניעה 

ומתיחה של עור הפנים וכמובן לחות והגנה 
מרבית מהשפעות הסביבה.

כערכה  מגיעים  התכשירים 
הטיפוח  צרכי  כל  את  הכוללת 
בין  שנעה  בעלות  לשנה  שלך 
המחיר  לחודש,  ל-₪200   ₪100
משקיעות  הצרכניות  רוב  אותו 

כיום בתכשירי טיפוח. 
החזר  החברה:  מבטיחה  בנוסף, 
שלושה  לאחר  אם  מלא  כספי 
חודשי שימוש לא הרגשת בשינוי. 

LifeScience

איריס גלבוע
זכרון יעקב

052-2810740

ד״ר שולמית זקוטו
יבנה

050-9977744

מינה יפתח
כפר סבא

050-7740230

ד״ר שונטל אזוגי זיתון
רמת גן

052-8986225

אהובה גוטר
קיבוץ המעפיל
054-7908303

שוש כלו
אלפי מנשה

050-7817187

אילנה יהודאי
נתניה

052-8530300

נטליה טור
הרצליה

054-5493060

מיכל ספז
רמלה

050-8868561

שרה לביא
קרית אונו

052-2213329

שלומית לייבוביץ
שלומי

054-7931361

איילת אליעזר
חיפה

052-3967744

חדווה יצחק
חולון

050-5837909

לינה מרגולין
תל אביב

054-5417465

ליאת שינדלר
רמת ישי

052-2598784

אושרת בן יוסף
אלפי מנשה

052-8188474

בת אל לוי
ראש העין

050-7376615

ג'ולי גפן
נתניה

050-7948606

רחל קפלינסקי
יהוד

054-9140515

בת שבע טל
תל אביב

050-7582668

מרינה פטניוב
הרצליה

052-8225826

מדי מיכאלי
ראשל״צ

050-2901111

קרן אלפסי
ראשל״צ

050-5890504

ד״ר דן מננה
ראשל״צ, גדרה
054-4719057

מירב ויסמן
נשר

054-4445353

ד״ר ננסי סאסין
ראשל״צ

050-6945852

ד״ר מירי בנסון
ראשל״צ, ירושלים

052-2807896

מרינה אדם
רמת גן 

052-5775472
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