Wyjątkowa oferta:
kosze prezentowe
Mustela

Mustela®. Ekspert w pielęgnacji skóry dziecka i przyszłej mamy od ponad 60 lat.

Mustela®– razem z dziećmi
i ich mamami
Od ponad 60 lat marka Mustela, wraz z dziećmi i mamami na całym świecie, kreśli piękną
historię poświęconą pielęgnacji i ochronie skóry.
Produkty marki Mustela, bardzo dobrze tolerowane przez skórę, zapewniają komfort
i przyjemność stosowania, dzięki czemu każdy rytuał pielęgnacji staje się chwilą relaksu,
pobudzenia zmysłów i delikatności.
Z pokolenia na pokolenie mamy dzielą tę podkreśloną wyjątkowym zapachem produktów
Mustela przyjemność ze swoimi dziećmi. Ponieważ nie ma nic ważniejszego niż skóra twojego
dziecka, Mustela nieustannie rozszerza zakres badań dermokosmetycznych i eksploruje
świat roślin w poszukiwaniu składników aktywnych dostosowanych do potrzeb skóry
najmłodszych.
Innowacyjne, bezpieczne, skuteczne i zawsze możliwie najbardziej naturalne kosmetyki
do pielęgnacji Mustela chronią skórę twojego dziecka, pomagają jej zachować równowagę
i zapewnić właściwy rozwój dzień po dniu.

www.mustela.pl

dedykowana oferta
wyłącznie dla firm

By pogratulować Twojemu Pracownikowi z okazji narodzin
dziecka przygotowaliśmy 3 wyjątkowe kosze prezentowe
z produktami Mustela dla mam i dzieci.
Wybierz jeden z zestawów i przekaż nam osobistą
dedykację - dostarczymy zestaw bezpośrednio na oddział
położniczy.
To będzie niezapomniany prezent!

zamów teraz przez:
aserafin@expanscience.pl
lub telefonicznie: +48 22 403 41 52
Laboratoires Expanscience Polska Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/78, 00-871 Warszawa
www.mustela.pl

Produkty pierwszej potrzeby
dla niemowląt

Zestaw Klasyczny
Mustela Bébé dla niemowląt:
- Żel do mycia 500ml
- Szampon w piance dla
noworodków 150ml
- Hydra Bébé mleczko do ciała
300ml
- Krem do przewijania 1>2>3 50ml
Mustela Maternité dla młodych mam:
- Balsam do brodawek sutkowych
30ml
Mustela Dermo-Pediatrics
do zadań specjalnych:
- Stelaker 40ml
- Stelatria 40ml

7 produktów
+ 1 prezent*
Cena: 185,00 zł + VAT
(-18% vs cena rynkowa netto)
*prezenty są dobierane losowo

Niemowlęta potrzebują wszystkiego co
najlepsze, ale nie zapominajmy o mamie!

Zestaw prestiżowy
Mustela Bébé dla niemowląt:
- Płyn PhysiObébé 300ml
- Żel do mycia 500ml
- Szampon w piance dla noworodków 150ml
- Hydra Bébé krem do twarzy 40ml
- Hydra Bébé mleczko do ciała 300ml
- Olejek pielęgnacyjny do masażu 110ml
- Chusteczki oczyszczająco-łagodzące 70szt.
- Musti pielęgnacyjna woda
perfumowana 50ml
Mustela Maternité dla młodych mam:
- Żel ujędrniający do ciała 200ml
- Balsam do brodawek sutkowych 30ml
Mustela Dermo-Pediatrics
do zadań specjalnych:
- Stelaker 40ml
- Stelatria 40ml

13 produktów
+ 2 prezenty*

Cena: 420,00 zł + VAT
(-21% vs cena rynkowa netto)
*prezenty są dobierane losowo

Kompletny program pielęgnacji skóry dla
niemowlęcia oraz coś bardzo wyjątkowego dla mamy!

Zestaw VIP
Mustela Bébé dla niemowląt:
- Płyn PhysiObébé 300ml
- Olejek do kąpieli 200ml
- Żel do mycia 750ml
- Płyn do kąpieli „Bąbelkowa kąpiel” 200ml
- Szampon w piance dla noworodków 150ml
- Hydra Bébé krem do twarzy 40ml
- Hydra Bébé mleczko do ciała 500ml
- Mleczko do ciała z Cold Cream 200ml
- Olejek pielęgnacyjny do masażu 110ml
- Balsam do nacierania klatki piersiowej 40ml
- Krem do przewijania 1>2>3 100ml
- Chusteczki oczyszczająco-łagodzące 70szt.
- Musti pielęgnacyjna woda perfumowana 50ml
Mustela Maternité dla młodych mam:
- Serum ujędrniające do biustu 75ml
- Żel ujędrniający do ciała 200ml
- Balsam do brodawek sutkowych 30ml
Mustela Dermo-Pediatrics
do zadań specjalnych:
- Stelaker 40ml
- Stelatria 40ml

18 produktów
+ 3 prezenty*

Cena: 600,00 zł + VAT
(-25% vs cena rynkowa netto)
*prezenty są dobierane losowo

Kosze prezentowe
Mustela
zamów teraz przez:
aserafin@expanscience.pl
lub telefonicznie: +48 22 403 41 52
Laboratoires Expanscience Polska Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67/78, 00-871 Warszawa
www.mustela.pl

Mustela®. Ekspert w pielęgnacji skóry dziecka i przyszłej mamy od ponad 60 lat.

