Outubro 2009

Lançamento Nacional da Karin Herzog.
Nos passados dias 22, 23 e 24 de Outubro, decorreu na Expofarma 2009 a apresentação nacional da marca
médica de dermocosmética - Karin Herzog. O maior e mais prestigiante certame nacional dedicado ao sector
farmacêutico, foi o palco escolhido para a apresentação da marca suíça, reconhecida pela sua revolucionaria
tecnologia de oxigénio, patenteada mundialmente.
Durante 3 dias consecutivos , foi possível dar a conhecer aos milhares de profissionais do sector farmacêutico os benefícios e a eficácia dos produtos Karin Herzog, no combate ao envelhecimento e problemas específicos da pele. A apresentação de soluções de bem-estar, especificas para farmacêuticos e outros profissionais do sector farmacêutico foi alvo de grande curiosidade e interesse, nomeadamente a possibilidade de
criar um espaço de bem-estar Karin Herzog em farmácias e para-farmácias.
Única no mundo, a gama de produtos Karin Herzog é
detentora de 2 patentes mundiais inigualáveis- a estabilização de oxigénio líquido numa emulsão e a associação
de oxigénio e de vitamina A num produto cosmético.
Estas patentes são o resultado das investigações dos
processos de envelhecimento da pele, pelo Dr. Paul Herzog, inventor do ventilador.
À base de Oxigénio, vitamina A, vitamina E, água, glucose
e outros constituintes de origem natural , os produtos
Karin Herzog podem ser usados por homens e mulheres independentemente do tipo de pele. Trata-se de
uma gama de produtos avançados anti-envelhecimento, anti-manchas, anti-acne, com propriedades desintoxicantes, e que aumentam a capacidade de regeneração celular no combate aos problemas de pele mais
comuns.
Presente nos melhores SPA’s e farmácias de todo o
Mundo, a Karin Herzog toma agora lugar de destaque no mercado farmacêutico nacional, como uma
marca médica de dermocosmética, com resultados
reais, testados e comprovados cientificamente.
A oferta Karin Herzog para Farmácias não se esgota
apenas na colocação da gama de produtos, mas
também a possibilidade da criação de um conceito
inovador - Spa Suite Karin Herzog.

Karin Herzog Spa Suite para farmácia.
Uma inovadora oportunidade de negócio para Farmácias (projecto ‘’Chave-na-mão’’) que permite diversificar o leque de serviços oferecidos, através de tratamentos faciais e corporais de bem-estar.
Desta forma, Karin Herzog afirma-se como uma marca
de prestígio para a Farmácia que proporcionará a oferta de serviços únicos e diferenciadores.

CosmoBliss. Advanced Skin and Body Solutions.
Representante exclusivo Karin Herzog em Portugal.
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