Gama kosmetyków do
depilacji

Misja marki

Kreowanie przyjaznych, nowoczesnych i łatwych w użyciu,
a przede wszystkim niezwykle efektywnych
kosmetyków do depilacji,
przeznaczonych
dla wymagających kobiet i mężczyzn.

Pozycjonowanie marki
Velvetic jest marką innowacyjną – oferuje nowoczesne produkty, reaguje szybciej od konkurencji na to co się dzieje
w branży na świecie, jest nowoczesny asortymentowo.
Velvetic jest marką kompleksową - oferuje klientce wszelkie preparaty do zaspokojenia potrzeb przed depilacyjnych,
depilacyjnych i po depilacyjnych.
Velvetic jest marką przyjazną – dokłada starań w wyposażaniu swoich produktów w substancje czynne,
zapobiegające przykrym efektom depilacji, rozwiązuje nawet problem niepożądanego zapachu kremów
depilacyjnych. Dostarcza informacji jak optymalnie korzystać z preparatów depilacyjnych, jaka metoda jest najlepsza,
jakie są zagrożenia.
Velvetic jest marką o stabilnej wysokiej jakości wyrobów.
Velvetic jest czytelny i jednorodny ideologicznie.
Velvetic oferuje doskonałą proporcję między jakością i ceną.

Grupa docelowa
- Osoby czujące potrzebę, a nie tylko konieczność dbania o
swoją urodę,
- Interesujące się trendami i nowościami
w kosmetykach,
- Poszukujące, chętnie kupujące nowości,
- Oczekujące od nabywanych kosmetyków
nowoczesności, kreatywności i jak najlepszej
proporcji jakości do ceny.
Kobiety w wieku 15 – 55 lat
Mężczyźni w wieku 20 -40 lat, aktywnie uprawiający sport,
Wykształcenie: wyższe/średnie
Zamieszkujący w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców
Tryb życia: aktywne zawodowo/czasowo na urlopach
wychowawczych,

Produkty
Kremy do depilacji:
Łagodny krem do depilacji z dodatkiem kolagenu z elastyną oraz allantoiny
Delikatny krem do depilacji z dodatkiem oliwki dla dzieci, kolagenu, elastyny i panthenolu
Woski do depilacji:
Hypoalergiczny wosk do depilacji
Ananasowy wosk w plastrach do depilacji ciała
Wosk do depilacji twarzy z olejkiem z drzewa herbacianego
Zestaw do depilacji:
Zestaw do depilacji twarzy – krem depilacyjny + balsam pielęgnujący opóźniający odrost
włosów po depilacji

Hypoalergiczny wosk do depilacji
Zestaw różnej wielkości plastrów

Hypoalergiczna formuła wosku bez żywic, kompozycji
zapachowych i pigmentów.
Wosk delikatny dla skóry.
Nowa metoda depilacji nawet dla skóry wrażliwej! Nowe
plastry usuwają niechciane włoski szybko, delikatnie i
starannie. I są tak łatwe w użyciu! Po prostu przyklejamy do
skóry i szybko odrywamy – to wszystko! Żadnych klejących,
uciążliwych zabrudzeń na skórze! Wosk usuwa włoski poniżej
powierzchni skóry, dlatego skóra pozostanie aż do 8 tygodni
gładka. Nowe włoski odrastają słabsze, cieńsze, dlatego też są
mniej widoczne i nie mają tendencji do wrastania.
Plastry doskonale zestawione do szybkiego i łatwego usunięcia
włosków z twarzy, okolic bikini oraz pach i nóg.
Testowane dermatologicznie.
Gabinetowa jakość!
Zestaw zawiera aż 48 plastrów:
12 pojedynczych plastrów maxi
12 pojedynczych plastrów midi
24 pojedyncze plastry mini
2 saszetki z chusteczkami nasączonymi pielęgnująca i
oczyszczającą oliwką

MINI Hypoalergiczny wosk do depilacji
Zestaw różnej wielkości plastrów

Hypoalergiczna formuła wosku bez żywic,
kompozycji zapachowych i pigmentów.
Wosk delikatny dla skóry.
Plastry doskonale zestawione do szybkiego i
łatwego usunięcia włosków z twarzy, okolic bikini
oraz pach.
Testowane dermatologicznie.
Gabinetowa jakość!
Zestaw zawiera aż 36 plastrów:
12 pojedynczych plastrów midi
24 pojedyncze plastry mini
2 saszetki z chusteczkami nasączonymi
pielęgnująca i oczyszczającą oliwką

Hypoalergiczny wosk do depilacji
ATUTY

Unikalny na rynku!
1. Bez kompozycji zapachowych, bez barwników, bez parabenów,
przygotowany z myślą o skórze skłonnej do alergii.
2. Potwierdzone badaniami aplikacyjnymi własności hypoalergiczne.
3. Unikalna formuła oparta o najczystrze, specjalnie przygotowywane
surowce. Rozszerzony nadzór produkcyjny.
4. Przeznaczony do depilacji skóry ze skłonnościami do alergii,
niezwykle delikatny a zarazem efektywny.
5. Bardzo wydajny – jeden plaster można wykorzystywać
kilkakrotnie.
6. Największą zaleta metody usuwania włosów woskami jest
skuteczność i stosunkowo mała bolesność. Efekt gładkości skóry
jest długotrwały – od 4 do 6 tygodni. Niezwykle komfortowe
indywidualne formy wosków dają możliwość przeprowadzenia
epilacji samodzielnie, z jednakowo dobrym skutkiem, jak w
gabinecie specjalistycznym. Po systematycznych zabiegach
epilacji woskiem włosy odrastają co raz wolniej i są słabsze.
7. Aż 48 pojedynczych plastrów w zestawie.
8. Gwarancja jakości – nieusatysfakcjonowanym klientom
gwarantujemy zwrot pieniędzy.
9. Znakomita proporcja jakości do ceny.
10. Wyróżniająca się szata graficzna.

Zestaw do łagodnej depilacji twarzy
Aksamitny krem + pielęgnujący balsam
przedłużający efekty depilacji

Delikatny krem przeznaczony do depilacji twarzy.
Wyjątkowo łagodnie i bardzo dokładnie usuwa nawet
najkrótsze włoski, czyni depilację szybką, skuteczną i
bezbolesną.
Formuła wzbogacona o allantoinę i pantenol oraz bogaty w
składniki mineralne ekstrakt z aloesu, łagodzący
podrażnienia, intensywnie nawilżający i regenerujący skórę,
zapobiegający jej przesuszeniu.
Zalety kremu:
Bezbolesny – delikatnie usuwa włoski
Bardzo szybki – już po 3-5 min cieszysz się gładką skórą
Komfortowy – uzyskujesz jedwabiście gładką i miękką skórę,
ukojony i nawilżony naskórek.
Łagodzący balsam opóźniający odrost włosów po
depilacji
Niepowtarzalna kompozycja balsamu oparta o ekstrakty
roślinne regeneruje skórę opóźniając jednocześnie odrost
włosów po depilacji. Zawarte w balsamie składniki
pielęgnujące, allantoina, pantenol oraz witamina E chronią
skórę przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych
za starzenie się skóry i wzmacniają jej system
odpornościowy. Balsam przywraca skórze elastyczność,
odżywia ją oraz likwiduje poczucie szorstkości, jednocześnie
przedłużając czas między kolejnymi zabiegami.

Zestaw do łagodnej depilacji twarzy
ATUTY

Jedyny taki zestaw na rynku!
Krem:
1.
Bezbolesny, łatwy i szybki sposób na pozbycie się
niechcianych włosków. (Odrost uwidacznia się po upływie
około tygodnia. Czas ten może wydłużyć się nawet do 14
dni, w zależności od cech indywidualnych. Jednak efekt
gładkości skóry utrzymuje się zdecydowanie dłużej, niż po
użyciu maszynki do golenia, kiedy to włoski uwidaczniają
się już na dzień następny.
Włoski po depilacji preparatami chemicznymi stają się
słabsze, dlatego odrastające są bardziej miękkie i przez
dłuższy czas słabo wyczuwalne.)
2. Aloe Vera – nawilża skórę
3. Allantoina, Pantenol - bogata kompozycja chroniąca skórę
przed ewentualnymi podrażnieniami
Balsam:
1. Balsam po depilacji wzbogacony ekstraktem opóźniającym
odrost włosków po depilacji
Zestaw:
1. Stosowanie obu produktów daje przedłużony efekt depilacji.
2. Gwarancja jakości – nieusatysfakcjonowanym klientom
gwarantujemy zwrot pieniędzy.
3. Znakomita proporcja jakości do ceny.
4. Wyróżniająca się szata graficzna.
Zestaw zawiera:
krem do depilacji twarzy – tuba 50ml
Balsam pielęgnujący – tuba 50ml

Ananasowy wosk w plastrach
do depilacji ciała

Wosk do depilacji ciała
O delikatnym ananasowym zapachu
Nowa „resin free” formuła wosku o ananasowym zapachu
pozwala na niezwykle dokładną i skuteczną depilację. Efektywny i
prosty w użyciu produkt.
Dzięki wysokiej elastyczności podłoża wosk znakomicie
dopasowuje się do struktury skóry, dzięki czemu likwiduje nawet
krótkie i cienkie włoski. Każda kolejna depilacja plastrami jest
łatwiejsza a skóra na długo pozostaje gładka i aksamitna gdyż
nowe włoski odrastają znacznie wolniej i są zdecydowanie słabsze.
Ciesz się dłużej zmysłową i gładką skórą!
Zestaw zawiera:
12 pojedynczych plastrów do depilacji ciała
2 saszetki z chusteczkami nasączonymi pielęgnującą i
oczyszczającą oliwką

Wosk do depilacji twarzy z olejkiem
z drzewa herbacianego

Wosk do depilacji twarzy
z olejkiem z drzewa herbacianego.
Delikatna i niezwykle dokładna depilacja twarzy.
Nowoczesna formuła z dodatkiem olejku z
drzewa herbacianego w sposób zdecydowany
zwiększa delikatność wosku oraz zapobiega
podrażnieniom skóry. Dzięki wysokiej
elastyczności podłoża wosk znakomicie
dopasowuje się on do struktury skóry, dzięki
czemu likwiduje nawet krótkie i cienkie włoski.
Każda kolejna depilacja plastrami jest łatwiejsza
a skóra na długo pozostaje gładka i aksamitna
gdyż nowe włoski odrastają znacznie wolniej i
są zdecydowanie słabsze.
Ciesz się dłużej zmysłową i gładką skórą!
Zestaw zawiera:
24 pojedyncze plastry do depilacji ciała
2 saszetki z chusteczkami nasączonymi
pielęgnującą i oczyszczającą oliwką

Woski w plastrach do depilacji ciała i twarzy
ATUTY

1. Nowa formuła bez żywic.
2. Wyjątkowo wydajny produkt w postaci plastrów
woskowych umieszczonych na wygodnych,
elastycznych podkładach. Idealnie przylegają do skóry,
co zwiększa przyczepność włosków, w konsekwencji i
skuteczność zabiegu. Posiadają zwartą konsystencję,
dzięki czemu nie rozpływają się i nie brudzą.
3. Każdy plaster można użyć do 4 -5 razy w zależności od
intensywności owłosienia.
4. Wosk usuwa bardzo krótkie włoski (od o ok. 3 mm.
długości)
5. Skóra po zabiegu pozostaje gładka do około 6 tygodni
(uzależnione jest to od cech indywidualnych)
6. Delikatny zapach ananasowy przyjemnie relaksuje w
czasie zabiegu.
7. Znakomita proporcja jakości do ceny.

Łagodny krem do depilacji

Łagodny krem do depilacji
Z dodatkiem kolagenu, elastyny i allantoiny
O delikatnym kwiatowym zapachu
Łagodny krem o unikalnej recepturze przeznaczony do depilacji miejsc
szczególnie wrażliwych jak pachy i okolice bikini. Delikatnie i
skutecznie usuwa zbędne owłosienie. Działa wyjątkowo łagodnie,
bardzo dokładnie usuwając nawet najkrótsze włoski. Aby
zminimalizować ryzyko podrażnień krem zawiera bogaty zestaw
substancji łagodzących, nawilżających i zmiękczających.
Skóra po zabiegu staje się gładka i miękka jak po doskonałym peelingu.
Stan ten utrzymuje się dużo dłużej niż po goleniu a odrastające włoski
nie są kłujące. Delikatny kwiatowy
zapach daje poczucie relaksu i odprężenia.
Ciesz się dłużej zmysłową i gładką skórą!
Opakowanie: tuba 100ml + odpowiednio wyprofilowana szpatułka

Cytrynowy krem do depilacji

Delikatny krem do depilacji
Z dodatkiem oliwki dla dzieci, kolagenu,
elastyny i panthenolu
Delikatny, aksamitny krem o unikalnej recepturze przeznaczony
do depilacji miejsc szczególnie wrażliwych jak pachy i okolice
bikini. Delikatnie i skutecznie usuwa zbędne owłosienie. Działa
wyjątkowo łagodnie, bardzo dokładnie usuwając nawet
najkrótsze włoski. Aby zminimalizować ryzyko podrażnień krem
zawiera bogaty zestaw substancji łagodzących, nawilżających i
zmiękczających.
Skóra po zabiegu staje się gładka i miękka jak po doskonałym
peelingu. Stan ten utrzymuje się dużo dłużej niż po goleniu a
odrastające włoski nie są kłujące. Delikatny zapach cytrusów
daje poczucie relaksu i odprężenia.
Ciesz się dłużej zmysłową i gładką skórą!
Opakowanie: tuba 100ml + odpowiednio wyprofilowana
szpatułka

Kremy do depilacji
ATUTY

1. Kremy przeznaczony do depilacji delikatnych,
wrażliwych miejsc jak pachy, okolice bikini,
przedramiona.
2. Wzbogacenie receptur o kolagen z elastyną,
poprawia własności ujędrniające preparatów
3. Dodatek oliwki dla dzieci sprawia, że skóra po
zabiegu staję się miękka i delikatna.
3. Krem działa również jak doskonały peeling.
(działa złuszczająco na skórę, rozmiękcza
warstwę rogową naskórka ułatwiając usuwanie
martwych komórek skóry. Przyrost warstwy
rogowej naskórka jest procesem ciągłym, nie
złuszczany nawarstwia się, staje się szczelną
powłoką, utrudniającą prawidłowy obieg wody w
skórze.)
5. Delikatne kompozycje zapachowe (kwiatowa lub
cytrynowa) skutecznie maskują zapach
tioglikolanów i dają poczucie relaksu i
odprężenia.
6. Produkty o znakomitej proporcji jakości do ceny.

