
גם לך מגיע להתנסות, לחוש 
ולהנות מהשינוי של תכשירי 

אנטי אייג'ינג איכותיים

אושרת בן יוסף, אלפי מנשה | שוש כלו, אלפי מנשה | נטלי זכרביץ, בת-ים | אסנת עזרא, דימונה | מרינה פטניוב, הרצליה | נטליה טור, הרצליה איריס גלבוע, 
זכרון יעקב | חדווה יצחק, חולון | איילת אליעזר, חיפה | ד״ר שולמית זקוטו, יבנה | רחל קפלינסקי, יהוד | מינה יפתח, כפר סבא | ג'ולי אוליאול, לוד | מירב 
ויסמן, נשר | אילנה יהודאי, נתניה | ג'ולי גפן, נתניה | אהובה גוטר, קיבוץ המעפיל  | שרה לביא, קרית אונו | בת אל לוי, ראש העין | גלית קורסיה, ראשל״צ |  
ד״ר דן מננה, ראשל״צ, גדרה | ד״ר מירי בנסון, ראשל״צ, ירושלים ד״ר ננסי סאסין, ראשל״צ | מדי מיכאלי, ראשל״צ | קרן אלפסי, ראשל״צ | מיכל ספז, רמלה 
| ד״ר שונטל אזוגי זיתון, רמת גן מרינה אדם, רמת גן | ליאת שינדלר, רמת ישי | שלומית לייבוביץ, שלומי | בת שבע טל, תל אביב | לינה מרגולין, תל אביב

צרי קשר לקבלת ערכת מתנה המותאמת להרגלי הטיפוח שלך באחד מהמכונים השותפים במודל, הקרוב לביתך:

מודל הצרכנות הנבונה של Nirolin מעניק לך 
תכשירים באיכות הגבוהה ביותר, הכוללים 
חומרים פעילים בריכוזים גבוהים, מוכחים 

מחקרית ובמחיר המותאם לכל כיס!

* קבלת המתנה בהתאם לתקנון המופיע באתר החברה | המבצע עד גמר המלאי, כל הקודם זוכה | המתנה מחולקת במכונים השותפים לפי הרשימה המצורפת | ערכה אחת בלבד למשתתפת | קבלת הערכה מחייבת רישום פרטי הלקוח.

,B-Young Effective לרגל השקת ערכות
אנו שמחים להעניק לך ערכת התנסות מתנה 

המספיקה לחודשיים*.
לקבלת הערכה התקשרי: 03-6499885
www.nirolin.com :או הרשמי באתר
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ערכות האנטי אייג'ינג מכילות את כל צורכי הטיפוח 
שלך למשך שנה ויאפשרו לך להיראות תמיד במיטבך:

 העשרת עורך בלחות באופן מתמשך
 מילוי קמטים ומיצוק העור

 דחיית אפקט ההזדקנות    
 צמצום נזקי הסביבה    

 שמירה על מראה עור חיוני, צעיר ורענן


