Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«ВОСТОРГ-C»
123242, МАСКВА, ВУЛ. В. ГРУЗІНСКАЯ, Д. 14, СТАР. 1
+ 7 (495) 679-29-70, 679-47-94, www.vostorg-s.ru, www.boroderm.ru

Камерцыйная прапанова
Кампанія «ВОСТОРГ-С» - айчынны вытворца натуральнай касметыкі, з 1997 года вядомы ў
гэтай якасці на рынку Расіі і за яе межамі.
Наша прадукцыя на працягу многіх гадоў шырока пададзена ў прайс-лістах найбуйных
фармацэўтычных дыстрыбутараў, такіх як: ТАА «ФОРА-ФАРМ ЛОДЖИК», ТАА « Фитосила », АТ
«НПК КАТРЕН», ТАА «Амма», ЗАТ «ЦВ ПРОТЕК»
Ўся прадукцыя ўхвалена Мінздароўем Расіі, адпавядае самым строгім стандартам галіны і
выпускаецца пад бескампрамісным кантролем якасці.

АСНОЎНЫЯ БРЭНДЫ І ПРАДУКТЫ КАМПАНІІ:
ЛІДАР ПРОДАЖАЎ! Бальзам «СТРОНГ» - унікальная формула для зніжэння запаленчых працэсаў
у суставах рук, ног, пазваночніка і ў мяккіх тканінах. Эфектыўна здымае сустаўныя і мускульныя
болі, ліквідуе ацѐкі, стымулюе аднаўленне храстковай тканіны сустава. Можна ўжываць пры ўсякіх
відах хранічных рэўматычных боляў і запаленнях, вывіхах, ударах, расцяжэннях мышцаў і звязкаў.
БАЛЬЗАМ СТРОНГ гэтак жа эфектыўна дапамагае пры катары, болі ў горле і пры болі галавы –
http://vostorg-s.ru/catalog/item/balzam-strong.html
КЛАСІЧНЫ ДОГЛЯД ЗА СКУРАЙ! Крэмы «Боро Кейр» - хуткадзейныя крэмы для штодзѐннага догляду
за скурай. Валодае антысептычным і супрацьзапаленчым эфектам. Глыбока пранікаюць ў структуру
скуры, аказваюць дзеянне, якое падсушвае і якое дэзынфікуе, ліквідуе дробны сып і прадухіляе его
з'яўленне, здымае сверб і ліквідуе лушчэнне скуры, дазваляе ўнікнуць пігментацыі. Выкарыстоўваецца
як загойны крэм пры парэзах, драпінах, расколінках. Ідэальны як крэм пасля галення для ўразлівай
скуры – http://vostorg-s.ru/catalog/item/boro-kejr-zel.html
ВЫБАР СПАЖЫВАЛЬНІКАЎ 2015! Крэмы «Боро Дерм» - падвойная дапамога ад скурных праблем!
Хутка ліквідуюць вонкавыя сімптомы праблемнай скуры: розныя высыпанні, вугры, прышчы,
раздражненні і лушчэнне, падвышаную сухасць скуры. Паўнацэнна аднаўляюць здаровы стан самых
глыбокіх пластоў і тканін праблемнай скуры. ЗАЎСЁДЫ ЗДАРОВАЯ ЗІХАТЛІВАЯ СКУРА З КРЭМАМІ
«Боро Дерм»
Мы прапануем наступныя ўмовы і спадзяѐмся на шматгадовую ўзаемавыгадную
супрацу з Вашай кампаніяй:
•
Адклад платы ад 30 каляндарных дзѐн.
•
Мінімальныя цэны.
•
Рэтра-бонус у залежнасці ад аб'ѐму закупаў.
•
Маркетынгавыя мерапрыемствы на стымуляванне попыту і павелічэнне збыту.
•
Дастава тавару: бясплатная дастава па Маскве і найблізкім Падмаскоўі.
•
Кліенты кампаніі атрымваюць патрэбную падтрымку ў пасоўванні прадукцыі (буклеты і Р.О.S.
матэрыялы). Кампанія «Восторг-С» па ўзгадненні з кліентамі праводзіць лекцыі і семінары па
прадукцыі для спецыялістаў кампаній-кліентаў.
Прапануем на Ваш разгляд асартыментную лінейку найболей прадаванай прадукцыі, якія заваявалі
любоў і давер’е мільѐнаў расійскіх пакупнікоў.
Усю патрэбную дакументацыю і ўзоры прадукцыі можам адправіць з кур'ерам ці перадаць пры
асабістай сустрэчы.
З павагай, кіраўнік аддзела продажаў ТАА "ВОСТОРГ-С"
Тамбовцев Олег Борисович

Назва прадукцыі

Шт/кар.

1

Бальзам "СТРОНГ"-10 г

240/20

2

БОРО КЕЙР25 г (белы) крэм для
догляду за скурай
БОРО КЕЙР 25 г (зялѐны)-крэм для
догляду за скурай
БОРО КЕЙР 25 г (ружовы)-крэм для
догляду за скурай

240/12

3
4

240/12
240/12

Крэмы БОРО ДЕРМ - ШТОДЗЁННЫ КАСМЕТЫЧНЫ ДОГЛЯД
знішчэнне вонкавых сімптомаў праблемнай скуры + глыбокае ачышчэнне скуры + абарона ад ранняга
старэння
5
БОРО ДЕРМ Крэм для рук
240/12
6

БОРО ДЕРМ Крэм для ног

240/12

7

БОРО ДЕРМ Крэм з календулай

240/12

8

БОРО ДЕРМ Крэм з алеем чайнага
дрэва

240/12

Крэмы БОРО ДЕРМ - СПЕЦЫЯЛЬНЫ ДЭРМАТАЛАГІЧНЫ ДОГЛЯД
знішчэнне вонкавых сімптомаў + аднаўленне здароўя глыбокіх слаѐў і тканін праблемнай скуры
9
БОРО ДЕРМ Крем для проблемной
240/12
кожи
10
БОРО ДЕРМ Гель для проблемной и
240/12
жирной кожи
11
БОРО ДЕРМ Крем противогрибковый
240/12
12

БОРО ДЕРМ Гель от угрей

240/12

13

БОРО ДЕРМ Гель от прыщей

240/12

14
15

16

Крэмы БОРО ДЕРМ - АДНАЎЛЕНЧАЯ ТЭРАПІЯ
зажыўленне тканін + аднаўленне і аздараўленне
БОРО ДЕРМ Крэм далікатны догляд
240/12
пры гемароі
БОРО ДЕРМ Гель з бадзягай ад
240/12
сінякоў і выцятых месцаў
БОРО ДЕРМ Крэм масажны, які
разагравае
240/12

Крэмы БОРО ДЕРМ - ДАЛІКАТНЫ ДОГЛЯД ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ
натуральны гіпаалергенны догляд за дзіцячай скурай

17

БОРО ДЕРМ Крэм дзіцячы пад
падгузнік

240/12

