DR. GRANDEL jest ogólnoświatowym dostawcą wysokiej jakości markowych produktów, oraz
pionierem i liderem na rynku kosmetyki profesjonalnej. Dzięki całkowitej koncentracji na
potrzebach klientów, DR. GRANDEL cieszy się stałym sukcesem. Prestiż i zaufanie klientów
dotyczy zarówno produktów jak i usług. DR. GRANDEL uosabia nie tylko trwały sukces
ekonomiczny ale i ciągły rozwój jakościowy marki.
DR. GRANDEL jest wyjątkowy ze względu na:









tradycję i nowoczesność
Ponad 60 lat doświadczeń zaowocowało innowacyjnymi recepturami produktów do pielęgnacji
skóry twarzy i ciała.
efektywność i tolerancję produktów
Wysokiej jakości produkty, oparte na starannie wyselekcjonowanych składnikach aktywnych
oraz ich maksymalna tolerancja.
optymalne połączenie natury i technologii
Naturalne substancje aktywne połączone z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii
pozyskiwania surowców, zaawansowane technologicznie metody produkcji.
wzorcową gwarancję jakości produktów, estetykę i funkcjonalność
Znakomita niemiecka jakość, doskonałe konsystencje i ekskluzywne opakowania.
wyjątkową technikę wykonywania zabiegów
W tym celu DR. GRANDEL stworzył specjalną koncepcję COSMOTIV

COSMOTIV







gwarancją sukcesu salonu kosmetycznego - zawiera wszystkie niezbędne elementy ułatwiające
dalszy rozwój Twojej firmy
opracowana przez profesjonalistów by zapewnić widoczne efekty
umożliwia szybkie zapoznanie się z ofertą marki
podaje zabiegi na twarz i ciało, które z łatwością można włączyć do oferty każdego salonu kosmetycznego
jest cennym narzędziem wspomagającym sprzedaż detaliczną w Twoim salonie
zapewnia profesjonalizm, doświadczenie i efekty, dzięki którym salon zyskuje lojalnych klientów

DR. GRANDEL oferuje wysokiej jakości, skuteczne produkty do profesjonalnej i domowej pielęgnacji skóry
twarzy i ciała, które odpowiadają najwyższym standardom światowym i zapewniają precyzyjne rozwiązania
dla poszczególnych typów skóry i jej różnych problemów.
LINIA

HYDRO ACTIVE

PROTECT

TIMELESS

NUTRI
SENSATION

HYDRO LIPID

WIEK

20 - 45

25 - 45

35 - 55

40 - 75

50 - 99

DLA
KOGO

Skóra odwodniona i napięta,
która potrzebuje
intensywnego, skutecznego
nawilżenia.

Skóra narażona na
niekorzystne działanie
środowiska, która
potrzebuje specjalnej
ochrony.

Skóra z pierwszymi
oznakami starzenia się –
drobne linie i zmarszczki
muszą być zmniejszone
i wyrównane.

Skóra wymagająca,
która zaczyna tracić
elastyczność i jędrność,
potrzebuje regeneracji
i rewitalizacji.

Skóra bardzo sucha,
dojrzała, która potrzebuje
intensywnego odżywienia
i drogocennych olejków.

DZIAŁANIE

Nawilżenie i świeżość
Dostarczając różnych typów
kwasu hialuronowego
oraz cennego tlenu, te
produkty nie tylko nawilżają,
ale i sprawiają, że
skóra odzyskuje świeżość.

Witaminowa ochrona ACE
Wysokiej jakości koktajl
witaminowy, osadzony
w delikatnej konsystencji
o uwodzicielskim zapachu,
sprawia, że pielęgnacja
skóry staje się przyjemnym
doświadczeniem.

Wiecznie piękna skóra
Szybko redukują drobne
zmarszczki i linie mimiczne
oraz oznaki zmęczenia
i stresu, pozostawiają
promienną i świeżą skórę.

Regeneracja i ujędrnienie
Te produkty regenerują,
odżywiają, ujędrniają
i wzmacniają proces
naturalnej odnowy komórek
skóry, która odzyskuje
utraconą sprężystość.

Jedwabiście gładka,
miękka skóra
Produkty prawdziwie
dogadzają skórze,
pobudzają ją i dostarczają
sprawdzonych i skutecznych
składników aktywnych,
które przywracają
jedwabiście gładką,
nawilżoną, zregenerowaną
i delikatną skórę.

LINIA

SENSITIVE
BALANCE

ULTRA
SENSITIVE

PURIFACE

PHYTO CARE

CLEANSING
PEELING / TONING

EYE CARE

WIEK

nie zależy

nie zależy

nie zależy

nie zależy

nie zależy

nie zależy

DLA
KOGO

Skóra sucha, wrażliwa
z tendencją do
zaczerwienień,
łuszczenia się
i z naczynkami.

Skóry narażone
na alergie.

Skóra z tendencją
do świecenia się
i zanieczyszczona.
&
Sucha, ściągnięta skóra
ze stanami zapalnymi
i wypryskami.

Klienci, którzy
poszukują
tradycyjnych,
sprawdzonych
składników.

Wszystkie typy skóry.

Każdy, kto potrzebuje
świeżości i nawilżenia
delikatnej skóry
okolic oczu.

DZIAŁANIE

Ochrona i pielęgnacja
Idealne rozwiązania
dla skóry suchej,
podrażnionej
lub zestresowanej,
zwłaszcza w czasie
zimnych, wilgotnych
miesięcy zimowych.
Łagodzi, nawilża
i wzmacnia.

Wyjątkowo przyjazne
dla skóry
Bezpieczna pielęgnacja
dla skóry
nadwrażliwej, bogata
w składniki aktywne,
wolna od
sztucznych barwników,
syntetycznych
zapachów
i konserwantów.
Usuwa objawy skóry
bardzo wrażliwej oraz
wzmacnia jej bariery
obronne.

Oczyszczenie
i zbalansowanie
Precyzyjnie
dopasowane produkty
niezawodnie
poprawiają cerę,
jednocześnie
optymalnie pielęgnują.

Szybka pomoc
w różnych sytuacjach
Gdy skóra jest
podrażniona lub
potrzebuje dodatkowej
ochrony. Tradycyjne,
sprawdzone,
intensywnie
nawilżające składniki
pochodzenia
roślinnego,
niezawodnie ukoją
skórę. Są przy tym
wspaniale tolerowane
przez skórę.

Właściwe
przygotowanie
Czy wybierzesz
mleczko, żel czy pilingwszystkie te produkty
świetnie pasują do
codziennej pielęgnacji
i są doskonałą bazą
dla wybranej linii
kosmetyków.

Piękne spojrzenie
Produkty z tej linii
mogą być łączone
z każdą wybraną linią
pielęgnacyjną.
Dodatkowo świetnie
nawilżają usta.

LINIA

ELEMENTS OF
NATURE

BEAUTY X PRESS

PERFORMANCE
3D

AMPUŁKI

SPECIALS

MEN

WIEK

nie zależy

nie zależy

nie zależy

nie zależy

nie zależy

nie zależy
Wysokiej jakości
pielęgnacja
dla mężczyzn,
dla wszystkich typów
skóry.

Po prostu najlepsze
Grupa produktów
specjalnie
dla mężczyzn,
zaspokajająca
różnorodne potrzeby
i wyjątkowo przyjazna
dla skóry, odpowiednia
nawet bezpośrednio
po goleniu.

DLA
KOGO

Wszyscy klienci, którzy
preferują naturalną
pielęgnację skóry
z zachowaniem
profesjonalnych
standardów.

Klienci bardzo zajęci,
którzy mają mało czasu
na dbanie o siebie,
ale oczekują
odpowiednich efektów
w ramach
ekspresowej kuracji.

Klienci bardzo
wymagający,
oczekujący
wielokierunkowego
podejścia do
pielęgnacji
i wyraźnego,
natychmiast
widocznego
odmłodzenia skóry.

Dla wszystkich
klientów, którzy chcą
osiągnąć większe
efekty jeszcze szybciej.

Dla tych, którzy mają
specjalne potrzeby
poza codzienną
pielęgnacją.
(Ochrona UV
i walka
z hiperpigmentacją).

DZIAŁANIE

Tradycja
i nowoczesność
Produkty
stworzone ‘na miarę’
zaspokoją potrzeby
każdego klienta,
zapewniając naturalną,
fachową pielęgnację
różnych problemów
skórnych.

Energia, świeżość
i blask
Ten zwarty asortyment
produktów szybko
i w prosty sposób
odpowiada na
indywidualne
oczekiwania klientów
i gwarantuje doskonale
zadbaną cerę.

Potrójna skuteczność
gwarancją piękna
Produkty 3D są
połączeniem
najnowocześniejszych
receptur
i wysoce skutecznych
składników w możliwie
najwyższych
stężeniach. Pozwalają
osiągnąć najlepsze
efekty w krótkim,
średnim i długim
czasie.

Bogata różnorodność
Ampułki pobudzają
skórę, indywidualnie
i na różne sposoby, dla
osiągnięcia większych
efektów, które mogą
być szybciej widoczne
i mogą trwać dłużej.
Ta seria produktów
dostarcza składników
dla wszystkich potrzeb
skóry.

Dopełnienie
oczekiwań
Te produkty
zaspokajają specjalne
wymagania począwszy
od ochrony UV,
a skończywszy na
gładkiej, wyrównanej,
pięknej cerze.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą z marką DR. GRANDEL prosimy o kontakt:
Sabell, 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 41, tel. 22 303 9999, 60 303 9999, e-mail: info@grandel.pl, www.grandel.pl

