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NYHET!

Gilda lanserar ny fotkräm
- med återfuktande och mjukgörande ingredienser
Gilda introducerar en ny fotkräm, HEALING FOOT CREAM. Produkten är fylld med vitaminer och
mjukgörande ämnen för torra och trötta fötter. Nedan finns mer detaljerad information.

HEALING FOOT CREAM
Passar alla hudtyper
Egenskaper
Hjälper torr hud och trötta fötter. Vår formula med naturliga oljor rika på A-, D- och E-vitamin, sheasmör och
Gilda Deep Moisture Complex hjälper spruckna hälar, återfuktar, mjukgör och ger näring till torra fötter utan
att lämna en fet hinna. Parabenfri.
Användning
Massera in en liten mängd kräm morgon och kväll med rörelser mot hjärtat för optimal effekt.
HEALING FOOT CREAM kan användas som en inpackning. Applicera rikligt med kräm på båda fötterna.
Trä på en tunn plastpåse på varje fot följt av strumpor. Låt inpackningen verka i 20-60 minuter. Avlägsna
strumpor och påsar och massera in överflödig kräm med rörelser mot hjärtat.

För mer information är du välkommen att kontakta någon av våra pressansvariga:
Produkt- och hudvårdsinformation
Benjamin Liljeblad
Säljare/Hudterapeut
E-post benjamin.liljeblad@gilda.se
Tel 031-16 87 87

Bilder och produktprover
Maria Lundin
Marknadsansvarig
E-post maria.lundin@gilda.se
Tel 031-16 87 87

Om Gilda Cosmetic AB
Familjeföretaget Gilda Cosmetic AB grundades 1988 i Göteborg av Gilda Liljeblad. Vårt uppdrag är att sälja hudvård,
salongsutrustning och tillbehör till företag inom hälsobranschen samt till privatpersoner intresserade av skönhet och
hälsa. Varumärket blir allt starkare och intresset för våra produkter ökar i takt med att intresset att ta hand om sig själv
blir allt större. Till koncernen räknas även Gilda Skolan AB som är en av Sveriges ledande utbildningar för diplomerade
hud- och spaterapeuter.
Vår affärsidé och yttersta målsättning är att erbjuda högkvalitativa produkter, oavsett om det handlar om hudvård eller
utrustning. Hudvårdsserien Gilda framställs i samarbete mellan produktutvecklare på Gilda Cosmetic AB samt forskare
och kemister hos våra producenter. Produkterna riktar sig till personer som är måna om sitt yttre och som vill ha en
hälsosam hud utan problem med akne, torr och fnasig hy, pigmentfläckar eller övriga problemtillstånd. Innehållet består
av en hög grad aktiva ingredienser och enbart råvaror med vetenskapligt bevisad effekt. Vår gedigna erfarenhet inom
produktutveckling och ingredienskännedom är kundens garanti för en frisk och hälsosam hud, oavsett hudtyp.
www.gildacosmetic.se - ny webb-shop

