
Ahoj, vybrali jsme tě k účasti na projektu La Roche-Posay s výrobky pro zářivou pleť, tzv. Glow Up Week. Gratulujeme!

Konečně jsi obdržel/a projektový balíček do svých rukou. Pročti si pořádně, co je jeho součástí a co Tě čeká, ať je z tebe ten 
nejpovolanější ambasador. 

CO DÁLE JE DOBRÉ VĚDĚT aneb něco o jednotlivých produktech a jejich použití

Každý den – dokonce i v zimě nebo když je zataženo – je naše pokožka vystavena slunečnímu ultrafi alovému záření. Až 70 % známek 
stárnutí pleti je způsobeno UVA/UVB zářením (tzv. fotoageing), a to bez ohledu na počasí. 

Dalším velkým problémem je i celková ztráta hydratace, objemu a vyplnění pleti. Pleť prostě a jednoduše postrádá vitalitu a elasticitu. 
Výrobky v projektovém balíčku jsou nakombinovány tak, aby se všemi těmito strastmi tvé pleti pořádně zatočily.

Cílem našeho projektu je vyzkoušet a sdílet s ostatními vzorky i efekt péče o pleť za pomoci Hyalu B5 ampulí, Hyalu B5 séra a Anthelios 
Shaka Fluidu a zvýšit povědomí o tom, že i mimo slunečné dny je velmi důležité pleť chránit před škodlivými UVA/UVB paprsky.

KROK 3  ANTHELIOS Shaka Fluid 

Jako třetí krok a prevenci proti škodlivým UVA/UVB paprskům, nanes na obličej a krk - bez 
ohledu na počasí - před vystavením pleti venkovnímu prostředí i tohoto Anthelios ochránce.

Nejvyšší ochrana před UVA zářením v rámci řady Anthelios. Na pokožce vytváří štít proti UVA a UVB záření 
a pomáhá předcházet poškození pleti vlivem infračerveného A záření a znečištění. Je ultraodolný vůči vodě, 
potu a písku a navržený tak, aby zamezil štípání v očích. Průhledná, lehká, nemastná textura, vhodná i pro tu 
nejcitlivější pleť. 

S technologií Shaka-shaka = před použitím je třeba přípravek protřepat.

  ANTHELIOS Shaka Fluid   ANTHELIOS Shaka Fluid   ANTHELIOS Shaka Fluid   ANTHELIOS Shaka Fluid 

Svěží, vyplňující hydratační gel s unikátním složením. Obsahuje dva typy kyseliny hyaluronové, vitamin B5 a 
madecassosid pro vyplnění a regeneraci pleti. 

Sérum je vhodné i pro tu nejcitlivější pleť s  jemnými vráskami, ztrátou objemu a elasticity, pro unavenou a 
mdlou pleť.

Při používání pokožka opětovně získá svou pružnost, vláčnost a zdravě svěží vzhled. Vrásky a jemné linky 
jsou zmírněny. Pleť vypadá zpevněná a obnovená.

KROK 2  HYALU B5 SÉRUM

Po nanesení poloviny Hyalu B5 ampule aplikuj na pleť tento svěží, zpevňující hydratační gel.

  HYALU B5 SÉRUM

Unikátní ultrakoncentrované složení pro posílení regenerace pleti. Používá se v kombinaci s dalšími produkty 
péče o pleť (sérum a krém) jakožto první krok ranní i večerní rutiny.

VYPLNĚNÍ, OBNOVA, LIFTINGOVÝ EFEKT  Tři hmotnosti čisté kyseliny hyaluronové okamžitě vyplňují pleť 
(vysokomolekulární), vyplňují vrásky (nízkomolekulární) a poskytují liftingový efekt (mikromolekulární).
OBNOVA  Vitamin B5 zlepšuje proces obnovy pleti, již po 1 hodině.
REGENERACE  Glukonát měďnatý má antioxidační účinek a posiluje regeneraci pleti.

0% KONZERVANTŮ, ALKOHOLU, BARVIV, PARFÉMŮ, SILIKONŮ

Výzkum La Roche-Posay pečlivě vybral nejkoncentrovanější aktivní látky přírodního původu pocházející ze 
zelené technologie. Přípravek byl vyvinut ve spolupráci s estetickými dermatology a plastickými chirurgy s 
cílem zajistit tu nejlepší účinnost s optimální tolerancí. Klinicky testováno po zákrocích.

KROK 1  HYALU B5 Ampule - Novinka 

Pro dokonalé rozjasnění pleti začni každé ráno svou pečující rutinu polovinou koncentrované 
ampule Hyalu B5, večer pak aplikuj její druhou polovinu.

  HYALU B5 Ampule - Novinka 

#GLOWUPWEEK #LAROCHEPOSAY #LRPLOVE #TRNDPROJEKT @LAROCHEPOSAY

* Průzkum trhu s dermokosmetikou provedený společností IQVIA, v období říjen  
2018 – červenec 2019, mezi dermatology 43 zemí (více než 80 % světového HDP), 
kteří odpovídali na otázku: Jakou dermokosmetickou značku doporučujete 
nebo předepisujete svým pacientům nejčastěji?

č.

ZNAČKA NEJVÍCE
DOPORUČOVANÁ
DERMATOLOGY
NA SVĚTĚ*

TRND INFLUENCER GUIDE



#GLOWUPWEEK #LAROCHEPOSAY #LRPLOVE #TRNDPROJEKT @LAROCHEPOSAY

Tvůj balíček obsahuje:

Pro tebe:
• 2 ks ampulí Hyalu B5 (2 x 1,8ml)
• 1 ks Hyalu B5 sérum (1 x 10 ml)
• 3 ks Anthelios Shaka Fluid (3x 3 ml)
• tento Uvítací dopis, plánovač a leták

Pro tvé přátele:
• 10 ks vzorku Hyalu B5 séra 

(10 x 1,5 ml)
• 10 ks vzorku Anthelios Shaka fl uid 

(10x 3 ml)

Tvé úkoly v roli La Roche-Posay ambassadora:

1. Seznam se řádně se všemi produkty a vyzkoušej je!

2. Rozdej vzorky rodině, známým či přátelům!
Seznam své okolí s výhodami těchto skvělých produktů a nech své blízké vyzkoušet sérum Hyalu B5 a Anthelios Shaka 
fl uid (od každého máš k dispozici 10 vzorků). Nezapomeň je informovat i o produktové novince, kterou testuješ pouze 
Ty, ampulích Hyalu B5.

3. Sdílej svou zkušenost a připoj se k výzvě s názvem GLOW UP WEEK!
Udělej selfi e během své ranní rutiny s La Roche-Posay, natoč video s návodem, jak produkty používat a proč je dobré 
používat SPF ochranu i mimo slunečné dny. Nebo prostě jen vyfoť krásnou produktovou fotku a sdílej tento obsah 
společně se svou zkušeností s těmito výrobky na svých účtech sociálních sítí nebo třeba i svém blogu, YouTube kanálu 
atd.. Nezapomeň používat hashtagy – nejdůležitější jsou unikátní #glowupweek a #trndprojekt, dále přidej  #lrplove, 
#larocheposay a určitě nezapomeň použít tag @larocheposay.

4. Napiš na dané výrobky recenze!
Více informací o tom, kdy a kam psát recenze, najdeš na webu projektu a samozřejmě také v newsletteru, který ti ve 
správný čas zašleme do Tvojí e-mailové schránky. Zkontroluj i složky Hromadná, Komunitní, Promo, Spam apod., kam 
naše emaily mohou občas také zavítat.

5. Vyplň závěrečný dotazník!
Na konci projektu nám dej zpětnou vazbu tím, že zodpovíš pravdivě otázky v závěrečném dotazníku.

Na co se soustředit při vytváření příspěvků na sociální sítě? 

CO DĚLAT:

 Ukaž svým sledujícím a přátelům kompletní rutinu s výrobky La Roche Posay – vytvoř návod nebo Story.

 Vyzdvihni zejména ampule Hyalu B5 a jejich specifi čnost a způsob použití, dále pak důležitost použití SPF faktoru tzv.   
 fotoprotekce pokožky v jakémkoliv počasí.

 Zajisti čisté a minimalistické pozadí příspěvků a vyšli do světa jasné, srozumitelné informace.

 Skvělé bude, pokud vedle produktů ukážeš i svůj příjemný obličej. 

 Představ myšlenku Glow Up konceptu (více informací najdeš v letáku u produktů a na blogu projektu).

ČEMU SE NAOPAK VYHNOUT:

 Nepoužívej přehnaně barevné prostředí či pozadí, květinové ani zvířecí vzory ani na fotky/videa nedávej své zvířecí miláčky. 

TIP: Používej GIFy
Napíšeš-li do vyhledávacího pole sekce GIF na Instagramu „larocheposay“ nebo „glow up week“, objevíš spoustu pěkných gifů, 
které Ti pomohou vytvořit obsah Tvých příspěvků ještě zajímavější.

SOUTĚŽ!  Staň se jedním z 5 výherců soutěže a vyhraj krabici s výrobky La Roche-Posay! 
Více informací najdeš na blogu projektu.

Čekáme Tě na projektovém blogu!

Přispěj do diskuze na projektovém blogu, kde můžeš sdílet své poznatky a tipy v průběhu projektu s jinými ambasadory La Roche-Posay.
Budeme zde zveřejňovat příspěvky Tvé i ostatních LRP ambasadorů, můžeš se tady tím pádem inspirovat od ostatních nebo naopak 
poskytnout inspiraci Ty jim. O nových článcích na blogu a úkolech v projektu Tě budeme také informovat emailem. 
Srdečně zdraví a spoustu relaxu při Tvé denní rutině o pleť přeje

Vera Máš dotaz? Napiš na vera@trnd.cz, rádi ti vše zodpovíme.


