DR. DENNIS GROSS SKINCARE™
VÅRENS STORA Dr. Gross KAMPANJ

Dr. Dennis Gross
20-års jubileum
Fira 20 års hudvårdsframgång med ett
35-pack Alpha Beta® Daily Face Peel i
en exklusiv jubileumsförpackning.
Dr. Dennis Gross Skincare™ firar 20 år och för att hylla detta framgångs
rika hudvårdskoncept lanserar Dr. Gross en unik utgåva av signumpro
dukten Alpha Beta® Daily Face Peel i 35-pack. Nu finns chansen att
köpa in Dr. Gross jubileumsförpackningar i en exklusiv metall-box som
innehåller 5 extra kostnadsfria peelingar, dvs 35 peelingar totalt.
Dessa kultförpackningar finns i en väldigt begränsad upplaga så var
snabb med att beställa för att hinna ta del av denna kampanj!

Dr. Dennis Gross succéhistoria
Resultatet av detta är att vi idag kan ta del
av Dr. Gross nyskapande och expertis direkt
från hans klinik i New York via en hel serie
dermatologiska, resultatinriktade produkter
både för professionell användning och hemma
bruk. Dr. Gross produkter är kända för att vara
enkla att använda och omedelbart ge synlig
effekt med långsiktiga resultat.

År 2000 revolutionerade den välrenommerade
dermatologen Dr. Dennis Gross från New York
skönhetsindustrin. Genom sitt unika sätt att se
på huden uppmanade han sina patienter att
peela huden dagligen med sin kemiska peel.
Trots att många inom hudvårdsbranschen
tyckte att detta var en radikal idé utvecklade
Dr. Gross en unik peel med AHA/BHA-syror för
daglig användning och Alpha Beta® Peel såg
dagens ljus. Det tog inte lång tid innan nyheten
spred sig bland alla skönhetsintresserade.
Dr. Gross fru, Carrie Gross, en sann »OG Peel
Addict«, drömde om att sprida denna peel
vidare. Tillsammans patenterade de Alpha Beta®
Daily Peel som numer är en världsledande,
etablerad peel med ikonstatus och som lagt
grunden till Dr. Gross hudvårdskoncept.
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Låt din hud återfå sin strålande lyster,
reducera linjer och rynkor, minimera porerna
och få en jämn fast
hud med den 1:a
peelingen i sitt slag
för hemmabruk.
Förvara din kultpeel i den exklusiva
förpackningen och
upplev professionella
resultat hemma.

Det säljs en l
e
Dr. Gross pend!
var 3:e seku

