Nói về sản phẩm: Season Lotion - của công ty Green Ferns

Công dụng: Là body lotion, bảo vệ da dưới mọi thời tiết
M a đ g da kh , dễ bị tróc, nứt gây mất thẩm mỹ, đau đớn, và tạo điều kiện cho vi
khuẩn xâm nhập. Mùa hè thì các loại dầu nhẹ trong Season Lotion ko bít các lỗ chân lông, và
cân bằng nhiệt độ)
Lợi ích: Làm trắng, mềm, mịn, sáng da, chống khô da, cung cấp dưỡng chất và cân bằng
độ pH( ~8) cho da khỏe mạnh.
Thành phần: Là sản phẩm organic, thành phần chính bao gồm các loại dầu thực vật, hạt
sáp và vitamin E
-Dầu mè (Seasame), dầu olive: là dầu base thân thiện cho da
-Dầu jojoba: có tính trị mụn
-Dầu dừa (coconut): chống nắng, tạo màu tan tự nhiên ( lý do ng` Mỹ th ch phơi ắng)
-Dầu hướ g dươ g Su flo er : c t c dụng kích thích tái tạo da non
-Dầu neem: tác dụ g ch g l o h a cao, ua đuổi côn trùng
-Shea butter (tên 1 loại hạt sáp): xóa vết rạn trên da
-Kosher vegetable (dầu ă thực vật của ng` do thái): giúp da dễ hấp thụ dưỡng chất.
-Vitamin E: bổ sung thành phần chính cấu tạo nên da.
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 độc hại, Season Lotion ko gây dị ứ g, gười ă cha c thể
sử dụ g được, phù hợp cho phụ nữ có thai và cho con bú.
***Khuyến cáo: Sử dụng Original Scent Season Lotion (lotion ko mùi) cho khách hàng dị
ứng với Fragrances
Cách sử dụng: Sử dụng khi da khô hoặc hằng ngày, sau khi tắm và lau khô.
-Sử dụ g 1 lượng vừa phải lê da, sau đ thoa đều và massage nhẹ (2 tay khoảng 5
ph t gi p rela cơ da tạo thời gian cho lotion thẩm thấu.
(Tùy mùa mà sử dụng lotion ít hoặc nhiều, làm ấm lotion bằng cách xoa lotion vào 2 tay
trong thời tiết lạnh)
Mùi Hương: dòng sản phẩ Seaso Lotio c 9
i hươ g kh c hau, ỗi
i hương
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)
-Nên khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều mùi khác nhau
-Riêng nhân viên nên trải nghiệm từ g
hàng ( mùi ngọt, mạnh, thanh, dịu, êm)

i 1, để có cả

t hc

h

tư ấn cho khách

