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1000737
DR. C. Tuna Masszázs zselé Double 
Effect Vadgesztenyével 500ml

A vadgesztenyével, orbáncfűvel, mentával 
és rozmaringgal dúsított balzsam az 
illóolajoknak köszönhetően pihentető 
masszázst nyújt.

2 1000738
DR. C. Tuna Masszázs zselé Double 
Effect Paprikával és Chilivel  500ml

Ideális egy élénkítő masszázshoz, 
hatékony összetevői a vörös chili, gyömbér, 
csalán, mentol és számos alapvető olajok. 
Illóolaj tartalmának köszönhetően egy 
hosszú kimerítő nap után megnyugtatja a 
testet és a lelket.

3800Ft

3800Ft

Masszázs Zselék
500ml

Kedves Farmasi Szponzorok!
AUGUSZTUS, a nyár utolsó hónapja napsütéssel, jó energiákkal és sok 
meglepetéssel jár!

A FARMASI portfóliója több kivételes termékkel gazdagodik – a Dr. C. Tuna 
Anticellulit termékcsaláddal, az új Dr. C. Tuna ajakbalzsammal SPF 15-el, a 
közkedvelt masszázszselék pedig 500ml-es változatban térnek vissza, egységes, 
sokkal elegánsabb csomagolásban.
 
AUGUSZTUSBAN folytatjuk a Kappadókia utazás kvalifikációját, hiszen 
szeretnénk Veletek együtt részt venni ezen a csodás úton, mely felejthetetlen 
kalandokat és lenyűgöző látványt ígér. 

AUGUSZTUS hónapban számos egyéb ajánlat és akció vár Rátok, hogy egy 
sikeres kampányt zárjunk. Az ehhez kapcsolódó információkat a megfelelő időben 
meg fogjuk osztani Veletek. 

Szeretnénk a nyarat nagyszerű eredménnyel zárni, minden nap ünnepelve a 
szépséget, megváltoztatni az emberek életét, hűen a Farmasi elvekhez.

Sezgin Cömert
General Manager
Farmasi Románia & Magyarország

https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-massz%C3%A1zs-zsel%C3%A9-double-effect-vadgeszteny%C3%A9vel-500ml?pid=1000737
https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-massz%C3%A1zs-zsel%C3%A9-double-effect-paprik%C3%A1val-%C3%A9s-chilivel-500ml?pid=1000738


Anticellulit
Gél és Bőrradír

Vanillyl Butyl Ether: 

Az alkalmazáskor nyújtott hőérzetről ismert összetevő.

Wintergreen illóolaj: 

A Wintergreen illóolaj a kúszó fajdbogyó bokor leveleiből származik. A Wintergreen fő kémiai 
összetevője, a metil-szalicilát, nyugtató tulajdonságai miatt masszázs krémekben használják.             
A mentol nyugtató aromájának köszönhetően felfrissíti a bőrt és ellazítja a testet.

Főbb összetevők

Eukaliptusz levél kivonat: 

Tisztító, gombaöllő és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, miközben megtisztítja a bőrt a 
szennyeződésektől, baktériumoktól és az elhalt hámsejtektől.

Rozmaring levél kivonat: 

Serkenti a vérkeringést, jó hatással bír a cellulit ellen. Tökéletes az érett bőr ápolására, mert 
meggátolja az irritációt és helyreállítja a bőr feszességét.

Kakukkfű tinktúra: 

Segít serkenteni a vérkeringést, hogy feszes és fiatalos megjelenést biztosítson a bőrnek.

https://farmasi.hu/product/detail/a-dr-c-tuna-anti-cellulit-g%C3%A9l-200ml?pid=1000836
https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-anti-cellulit-b%C5%91rrad%C3%ADr-200ml?pid=1000865


Anticellulit Bőrradír
200ml

1000865
A Dr. C. Tuna Anticellulit Bőrradír feszességet kölcsönöz a bőrnek 
a problémás területeken, hámlasztó hatással rendelkezik. 
Segít eltávolítani az elhalt hámsejteket a bőr felszínéről. 
Tisztítja a bőrt, sima és bársonyos megjelenést kölcsönöz.
Hatékony formula természetes növényi kivonatokkal, mint például 
kakukkfűvel és sárgabarackmag kivonattal.

3300Ft

1000836
A Dr. C. Tuna Anticellulit Gél feszessé teszi a bőrt és csökkenti a 
narancsbőr kialakulását.
Hatékony formula természetes növényi kivonatokkal, mint például 
rozmaring, kakukkfű és eukaliptusz.
A kívánt területekre alkalmazza, körkörös mozdulatokkal masszírozza 
be a bőrébe.
15-30 percig melegítő hatást válthat ki.

3300Ft

Anticellulit Gél
200ml

https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-anti-cellulit-b%C5%91rrad%C3%ADr-200ml?pid=1000865
https://farmasi.hu/product/detail/a-dr-c-tuna-anti-cellulit-g%C3%A9l-200ml?pid=1000836


Használat

1

1
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LÉPÉS: Anticellulit Bőrradír

Vigye fel a bőrradírt a problémás területekre, 
majd körkörös mozdulatokkal masszírozza 
be a bőrébe. Hagyja hatni 10-15 percig, 
majd öblítse le langyos vízzel.

2 LÉPÉS: Anticellulit Gél

Vigyen fel megfelelő mennyiségű gélt az 
érintett területekre, majd körkörös 
mozdulatokkal finoman masszírozza be a 
bőrébe. Az alkalmazás során 15-30 percig 
érezheti a gél hőhatását. Használat után 
mosson kezet.

Ajakbalzsam
SPF 15-el 15ml

1000833 DR. C. Tuna Ajakbalzsam 

Ismerkedj meg a napozó termékek legújabb 
tagjával!

A 15-ös védőfaktornak köszönhetően védi az 
ajkakat az UV-sugarak káros hatásaitól.

Shea és Olus olajokat tartalmazó formulájának 
köszönhetően táplálja és hidratálja az ajkakat. 

A Shea és Olus növényi olajok kisimítják, 
táplálják és hidratálják az ajkakat.

A termék vegán összetételű, amely szintetikus 
méhviaszt tartalmaz a hagyományos méhviasz 
alternatívájaként.

Nem tartalmaz paraffint.

3000Ft

https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-anti-cellulit-b%C5%91rrad%C3%ADr-200ml?pid=1000865
https://farmasi.hu/product/detail/a-dr-c-tuna-anti-cellulit-g%C3%A9l-200ml?pid=1000836
https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-ajakbalzsam-spf-15-el-15ml?pid=1000833
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2800Ft

3500Ft

1

Élvezd a nyarat
a Dr. C. Tuna
napozó termékekkel!

-20%
DR. C. Tuna
Hidratáló Gél Aloe-val 
Napozás Után 110ml

DR. C. Tuna
Testápoló Arcra és Testre
SPF 50 150ml

2

DR. C. Tuna
Testápoló Arcra 
SPF 50 75ml

3

4000Ft

5000Ft

2674Ft

3343Ft

4 DR. C. Tuna
Sun Care Napvédő Olaj SPF 6 
115ml

DR. C. Tuna
Napozókrém Arcra SPF 50
50ml

5

DR. C. Tuna
Barnító Napvaj 15 SPF
250ml

6

2000Ft

2500Ft

2880Ft

3600Ft

3600Ft

4500Ft

1000769 10001591000303

https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-hidrat%C3%A1l%C3%B3-g%C3%A9l-aloe-val-napoz%C3%A1s-ut%C3%A1n-110-ml?pid=1000301
https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-napvaj-barn%C3%ADt%C3%B3-spf-15-250ml?pid=1000159
https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-sun-care-napv%C3%A9d%C5%91-olaj-spf-6-115-ml?pid=1000303
https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-test%C3%A1pol%C3%B3-arcra-%C3%A9s-testre-spf-50-150ml?pid=1000770
https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-test%C3%A1pol%C3%B3-arcra-%C3%A9s-testre-spf-50-75-ml?pid=1000302
https://farmasi.hu/product/detail/dr-c-tuna-test%C3%A1pol%C3%B3-arcra-spf-50-50ml?pid=1000769


PK00564

PK00565

egész nyáron!Gyönyörű és egészséges haj,

7459Ft

8880Ft

6570Ft

9000Ft

https://farmasi.hu/product/detail/revitaliz�l�-szett?pid=PK00565
https://farmasi.hu/product/detail/keratin-szett?pid=PK00564


PK00566

PK00567

PK00568

testápoló szettekkel
Kényeztesd magad

ezen a nyáron!
3655Ft

5149Ft

3655Ft

5149Ft 3655Ft

5149Ft

https://farmasi.hu/product/detail/test%C3%A1pol%C3%B3-szett-1?pid=PK00566
https://farmasi.hu/product/detail/test%C3%A1pol%C3%B3-szett-2?pid=PK00567
https://farmasi.hu/product/detail/test%C3%A1pol%C3%B3-szett-3?pid=PK00568


vagy az intenzív
sminket 
választod?

Ezen a nyáron
a természetes

megjelenést
PK00569 PK00570

3940Ft

5399Ft

5039Ft

6629Ft

https://farmasi.hu/product/detail/term%C3%A9szetes-megjelen%C3%A9s-szett?pid=PK00569
https://farmasi.hu/product/detail/intenz%C3%ADv-smink-szett?pid=PK00570


1000535

DR. C. TUNA Revitalizáló Sampon
Fokhagymakivonattal és Capixyl-el 500ml

Ajándék

A terméket hozzá kell adni a kosárhoz.

1107533

TONTERIA EDP nőknek
45ml

30 pont
értékű rendelés esetén

60 pont
értékű rendelés esetén



Élvezd az első 
találkozást a 
Farmasi TOP 

termékeivel és 
kezdjél egy sikeres 

utazást a 
Farmasival!

*Az ajánlat csak az új regisztráltak/reaktiváltak számára érhető el az első rendelésükkel.

A FARMASI
ÜDVÖZLÖ CSOMAG

BEMUTATÁSA

MIT TARTALMAZ:

Dr. C. Tuna fokhagymás sampon 225ml

Dr. C. Tuna Teafa Arckrém 50ml

Farmasi Eurofresh fehérítő fogkrém 25gr

Dr. C. Tuna Masszázs zselé Double Effect 
vadgesztenyével 150ml

Farmasi Matt folyékony rúzs Au Natural 
203 4ml

Bőrápolási útmutató

Útmutató Dekorkozmetikumokhoz

Karrierépítés brosúra 

6 parfüm minta

Augusztusban az
Üdvözlő Csomag

kedvezményes áron!*



www.farmasi.hu




