Nói về sản phẩm Sugar Scrub, Sea Salt Scrub - của công ty Green Ferns
Công Dụng: dùng cho thân thể, tay chân (body Scrub)
-Sugar: tẩy tế bào da chết v dưỡng ẩm
-Sea Salt: tẩy tế bào da và khử trùng ( sát khuẩn)
Lợi ích: Tẩy đi lớp da sừng chết ở bề mặt bên ngoài, giúp làn da sáng, mịn lên. Sau khi
tẩy đi tế bào chết, tạo khoẳng không và kích thích tế bào sống phát triển.
Thành phần: Là sản phẩm organic, thành phần chính gồ ó đường trái cây(Sucrose)/
muối biển, các loại dầu thực vật, và chất làm sạch ( cleaning agent)
-Sau khi làm làm bong lớp tế bào chết, chất làm sạch có tác dụ g t h đi lớp dầu nhờn
trên da cùng với những tế bào chết và làm sạch các lỗ chân lông.
Đặc điểm: Là sản phẩ đặc chủng dành cho spa/ nails salon, 100% nguyên liệu xuất xứ ở
Mỹ, với công thức cải tiế , ko g y độc hại, Sugar Scrub/ Sea Salt Scrub ko gây dị ứ g, gười
ă hay ó thể sử dụ g được, phù hợp cho phụ nữ có thai và cho con bú.
***Khuyến cáo: phụ nữ có thai và cho con bú nên sử dụng Sugar Scrub thay vì Sea Salt
S u . V t o g ua t h ó thai v ho o
, ơ thể ng` mẹ tiêu hao rất nhiều chất dinh
dưỡ g v ă g lượng. Bả th dườ g t i y l ă g lượng, trong quá trình tẩy tế bào
chết, viê đường sẽ đ ta a để cung cấp ă g lượ g, độ dưỡng ẩm cho làn da. Còn muối
biển thì mang tính nóng, sát khuẩn cao, và kèm với tính the của 3 loại bạc hà sẽ ko có lợi cho
làn da của phụ nữ ó thai v ho o
t o g giai đoạn này.
-Không sử dụng cho khách hàng dị ứng với Fragrances, và mints essentials oils
Cách sử dụng: Có thể sử dụng trong lúc tắm. Sử dụ g 1 lượng vừa phải Sugar Scrub/ Sea
Salt Srub lên da, với 1 t ước hoặc sữa rồi chà nhẹ lên làn da. Trong quá trình chà sát nhẹ,
hạt đường/ muối sẽ hòa tan với ước và nhỏ dần, tạo cả gi thư gi n với
i hươ g
quyế ũ. Sau khi hạt đường/ muối tan hết, rửa lại bằ g ước ấm. bạn sẽ thấy sự khác biệt
rõ ràng của l da sau t ước và sau khi scrub.
Mùi Hương: dòng sản phẩ Suga S u ó 9
i hươ g kh
hau, ỗi
i hươ g
thích hợp với sở thích, hoàn cảnh, giới tính, và khí hậu (khí hậu th
i hươ g sẽ mạ h hơ
so với khi hậu lạnh)
-Riêng dòng sản phẩm Sea Salt Scrub chỉ có 1 mùi bạc hà ( mints)
-Nên khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều mùi khác nhau
-Riêng nhân viên nên trải nghiệm từ g
i 1, để có cả t h
h tư vấn cho khách
hàng ( mùi ngọt, mạnh, thanh, dịu, êm)

