
Vítej v projektu NEUTROGENA® Retinol Boost! V následujících týdnech budeš mít možnost vyzkoušet 4 
produkty inovativní anti-age řady s čistým retinolem, která bojuje proti viditelným známkám stárnutí pleti. 
Redukuje vrásky, zjemňuje pigmentové skvrny, zpevňuje, hydratuje a rozjasňuje pleť.
Unikátní složení těchto produktů je tak účinné, že u 100 % testujících byl potvrzen viditelný účinek*. 
Vyzkoušej účinnost řady NEUTROGENA® Retinol Boost na vlastní kůži! 

Seznam se s produkty NEUTROGENA® ve svém startovacím 
balíčku a zařaď je do své péče o pleť.

• 1x Retinol Boost Denní krém SPF15 50ml 
• 1x Retinol Boost Noční krém 50ml
• 1x Retinol Boost Sérum 30ml 
• 1x Retinol Boost Oční krém 15ml

- ÚKOLY AMBASADORŮ NEUTROGENA® RETINOL BOOST -
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Nezapomeň, že používání produktů s retinolem má svá specifika!
Více se dočteš na druhé straně tohoto uvítacího dopisu a také na 
blogu našeho projektu. Čti opravdu pozorně!

Během prvních dvou týdnů po obdržení balíčku sdílej na sociálních 
sítích své prvotní dojmy z výrobků NEUTROGENA® Retinol 
Boost. Své testování označ pomocí hashtagů #neutrogena, 
#retinolboost, #antiage a #nejenprotivraskam. V příspěvku 
označ profily @Neutrogenaczsk (Facebook), @neutrogena_czsk 
(Instagram) a @trnd_cz_sk. 

Pokračuj v testování produktů - čím déle budeš Retinol Boost 
používat, tím znatelnější budou účinky. Od 17. června se 
alespoň v jednom dalším příspěvku poděl o svou zkušenost po 
dlouhodobějším používání. 

Na konci projektu vyplň závěrečný 
dotazník!

*Vědecké posouzení dermatology, 31-39 testujících, 
používání 1x denně.



Mimořádně účinné složení. Pro mladší & zdravý vzhled pleti – po 1 týdnu*
Inovativní složení řady Retinol Boost kombinuje sílu tří účinných ingrediencí: 
Čistý retinol zrychluje produkci kolagenu a obnovu buněk na povrchu pokožky. Výtažek z myrty zvyšuje 
účinnost retinolu. Kyselina hyaluronová pomáhá pleť hydratovat a vyplnit.

Retinol je aktivní látka, proto je důležité zavádět jej do péče o pleť postupně.  
Pokud s retinolem začínáš, v prvních 3 týdnech používej pouze denní a/nebo  
noční krém 2-3x týdně. Pokud Tvá pleť přípravky dobře snáší, zvyš frekvenci 
používání až na 1x denně. Po dalším týdnu můžeš do své rutiny postupně  
přidat oční krém a sérum.  
Retinol zvyšuje citlivost na slunce, nezapomeň použít ochranný krém s SPF.  
Zarudnutí, pocit pálení, brnění nebo loupání jsou běžné dočasné projevy  
potvrzující, že přípravek účinkuje. Pokud Ti způsobují diskomfort, omez používání  
na 1x každý druhý den, dokud si pokožka nezvykne. Pokud kožní reakce  
přetrvává, ukonči používání. V případě jakýchkoliv komplikací či neobvyklých  
reakcí pleti nás, prosím, informuj na adrese juli@trnd.cz.

• Nefoť produkty v krabici, ve které jsi je obdržela.
• Ukaž nám, jak se s láskou staráš o svou pleť, rádi uvidíme 

Tvůj obličej. Nebo naaranžuj pěkné pozadí, abys zvýraznila 
produkty samotné. 

• Názvy výrobků by měly být jasně viditelné. Ujisti se, že na 
Tvé fotce nejsou vidět žádné jiné značky. Neboj se popustit 
uzdu svojí kreativitě.

• Těšíme se na Tvoje příspěvky a zkušenosti!

SPECIFIKA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ S RETINOLEM

NA CO MYSLET U PŘÍSPĚVKŮ


