
NOWOŚĆ

NOWY PRODUKT 
nałożyć niewielką ilość kremu, masować przez kilka 
sekund, aż do całkowitego wchłonięcia. 

www.annarella.pl



  KONTEKST
Nagła sytuacja kryzysowa w 
zakresie zdrowia zwiększyła 
zapotrzebowanie 
konsumentów na 
bezpieczeństwo i 
zapobieganie, sprzyjając 
szerszemu stosowaniu środków 
dezynfekujących i 
antybakteryjnych.



GERMOPHOB
IA

DOBROSTA
N

DŁOŃ - ŻEL
Większa dbałość o 
produkty zdolne do 
zapewnienia ochrony i 
dobrego 
samopoczucia w 
perspektywie 
długoterminowej.

Rośnie znaczenie 
produktów i składników 
o działaniu 
dezynfekującym i 
bakteriobójczym 
przeciwko wirusom i 
bakteriom.

Potrzeba aktualizacji 
kategorii, z nowymi 
produktami zdolnymi 
do dodawania 
dalszych korzyści bez 
skutków ubocznych

E
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E
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* SOURCE: Beautystream - Worldwide



SKUTKI UBOCZNE ŻELU DO 
RĄK

 Alkohol zawarty w żelach dezynfekujących może 
działać podrażniająco i powodować drażniące 
zapalenie skóry, jeśli są stosowane przez długi czas 
lub w nadmiernych ilościach.

 Regularne stosowanie tego produktu na rękach może 
sprawić, że skóra będzie bardzo sucha, spowoduje 
spierzchnięcie i otwarcie bezpośredniego przejścia 
dla bakterii.

 Mając alkohol jako główny składnik, produkt jest 
agresywny dla cieńszej i delikatniejszej skóry, nie 
jest odpowiednim składnikiem dla dzieci.



NIE
ponieważ krem do rąk może zawierać składniki anionowe, 
które mogłyby anulować działanie odkażające żelu.

CZY MOGĘ UŻYĆ ŻELU 
ODKAŻAJĄCEGO, A NASTĘPNIE 
ZASTOSOWAĆ KREM DO RĄK?
    



NASZ PRODUKT

www.annarella.pl
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TRATTAMENTO 
NUTRIENTE

CERA DI 
CUPRA

NOWOŚĆ

UNIKALNA FORMU AŁ

Specjalnie stworzony do 
dezynfekcji rąk i jednoczesnego 
utrzymania ich odpowiedniego 
nawilżenia.

GOTOWY DO U YCIAŻ
Szybki i praktyczny w użyciu w 
każdej sytuacji o  każdej porze 
dnia.



NEW

ODKAŻAJĄCY KREM DO RĄK 
          Z SUBSTANCJĄ 
       ANTYBAKTERYJNĄ

IGIENIZZA SENZA 
SECCARE L A PELLE



Adjutant w leczeniu nawodnienia i ochrony rąk, z działaniem 
odkażającym przeciwko wirusom i bakteriom.

Jego szczególna formuła łączy w sobie wysoce odżywcze składniki 
ze składnikami przeciwbakteryjnymi i bakteriobójczymi.

Idealny do częstego i codziennego użytku, respektuje naturalne 
pH skóry, zapobiegając suchości, zaczerwienieniu i spierzchnięciu 
w przeciwieństwie do produktów zawierających alkohol.

Nie trzeba go spłukiwać i szybko się wchłania, pozostawiając 
dłonie miękkie, świeże i przyjemnie pachnące.

KREM DO RĄK Z SUBSTANCJĄ 
ANTYBAKTERYJNĄ
Odżywcze działanie dezynfekujące 
przeciwko wirusom i bakteriom

NEW



ODKAŻAJĄCY KREM DO RĄK 
Z SUBSTANCJĄ 
ANTYBAKTERYJNĄ

ALCOHOL FREE - DEZYNFEKUJE BEZ WYSUSZANIA SKÓRY

PRAKTYCZNY Z SZYBKĄ APLIKACJĄ – BEZ SPŁUKIWANIA

NIE TŁUSTY – ŁATWO WCHŁANIAJĄCY SIĘ

NADAJE SIĘ RÓWNIEŻ DO BARDZIEJ DELIKATNYCH RODZAJÓW
SKÓR

DERMATOLOGICZNIE TESTOWANY

INSTRUKCJA-SPOSÓB UŻYCIA: nałożyć niewielką ilość 
kremu, masować przez kilka sekund, aż do 
całkowitego wchłonięcia. 
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