
LIFTACTIV
H.A. EPIDERMIC FILLER

Hypoalergenní plet�ové & oční sérum

-60% 
 JEMNÉ LINKY

-47%
VRÁSKY

Klinicky prokázaná progresivní účinnost
Po 2 týdnech pravidelného používání: 
o 14 % méně vrásek
o 19 % méně jemných linek 

*Instrumentální test na 53 ženách.

Po 6 týdnech pravidelného používání: 
o 47 % méně vrásek
o 60 % méně jemných linek

trnd Průvodce projektem



Vítej v našem nejnovějším projektu, ve kterém můžeš být mezi prvními, kdo vyzkouší nové
sérum proti vráskám Vichy Liftactiv Supreme s 1,5 % kyseliny hyaluronové. Máš tak možnost
sdílet své zkušenosti s těmi, kdo chtějí stejně jako ty dosáhnout zdravé, hladké a hydratované
pokožky.

... vyzkoušeli nové sérum proti vráskám s kyselinou hyaluronovou Vichy Liftactiv Supreme.

... sdíleli zkušenosti, vzorky a letáčky s rodinou a přáteli.

...  sdíleli naše osobní zkušenosti na sociálních sítích s hashtagy #liftactivserum, #liftactiv, 
#vichyczsk a  #trndprojekt a označením @vichylaboratoires.

... napsali recenze na sérum Vichy Liftactiv Supreme na určených online platformách.

... shrnuli naše názory v závěrečném dotazníku.

Pro tebe: 
·  1x 30 ml Vichy LIFTACTIV H.A. 
EPIDERMIC FILLER

· Průvodce projektem

Pro tvé kamarádky:
·   15 x 1,5 ml vzorek séra
·   Produktové letáčky

Vichy LIFTACTIV trnd-projekt

V tomto projektu bychom spolu s dalšími 
300 trnd-ambasadorkami rádi...

Obsah tvého projektového balíčku



Nefoť projektový balíček! 
Namísto toho raději vytvoř 

krásné pozadí, které  
vyzdvihne produkt.

Pro tu nejlepší kvalitu se 
ujisti, že má fotka dost 

světla a je ostrá. Nestyď se 
být kreativní!

Jsi spokojená s výsledky? 
Vyfoť selfie s Liftactiv Serum 

a ukaž svoje sebevědomí 
světu!

Ujisti se, že je viditelný 
název produktu a skryj ze 

záběru ostatní značky.

Sdílej své dojmy s hashtagy #liftactivserum, #liftactiv, #vichyczsk a  #trndprojekt a pomoz tak 
Vichy zvýšit povědomí o tomto skvělém výrobku! Hashtag #liftactivserum je unikátní a pro náš 
projekt zásadní. Nezapomínej jej spolu s ostatními # používat.  Následuj také naše tipy pro ty 
nejlepší fotky.

Momenty s #liftactivserum

 #liftactivserum  #liftactiv  #vichyczsk  #trndprojekt 



DODEJTE POKOŽCE AŽ 100 % DENNÍ 
ZTRÁTY KYSELINY HYALURONOVÉ*

Inovativní sérum proti stárnutí, které se zaměřuje na všechny typy vrásek a ztrátu plnosti jak 
pleti, tak kontur kolem očí. Každodenní vyhlazení vrásek s ideální koncentrací účinných látek pro 
viditelné výsledky, které se s používáním postupně zlepšují.

*na základě koncentrace kyseliny hyaluronové v H.A. Epidermic Filleru při aplikaci dvakrát denně.

Aktivní látky séra a jejich úlohy v péči o pleť

1,5 % KYSELINY HYALURONOVÉ A 
TERMÁLNÍ VODA VICHY VULKANICKÉHO 
PŮVODU

·  1 % NÍZKOMOLEKULÁRNÍ KYSELINY 
HYALURONOVÉ vyhlazuje vrásky a 
jemné linie

·  0,5 % VYSOKOMOLEKULÁRNÍ KYSELINY 
HYALURONOVÉ dodává pokožce 
hydrataci

·  TERMÁLNÍ VODA VICHY VULKANICKÉHO 
PŮVODU posiluje přirozenou 
obranyschopnost pokožky

Vitamin Cg & Peptidy

Pomáhají chránit pokožku před 
viditelnými známkami stárnutí

Blog projektu: www.trnd.cz/vichy-liftactiv 
trnd kontakt: vera@trnd.cz
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