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Коммерциялық ұсыныс
«ВОСТОРГ-С» компаниясы – Ресей және шетел нарығында осы сипатта 1997 жылдан бері
белгілі болып келетін, табиғи косметикалық отандық ӛндірушісі.
Біздің ӛнімдеріміз кӛптеген жылдар бойы келесі ең ірі фармацевтикалық дистрибьюторлардың
прайс-листтарында кеңінен ҧсынылған: «ФОРА-ФАРМ ЛОДЖИК» ЖШҚ, «Фитосила» ЖШҚ, «НПК
КАТРЕН» АҚ, «Амма» АҚ, «ЦВ ПРОТЕК» ЖАҚ
Барлық ӛнімдер Ресей Денсаулық сақтау министрлігі тарапынан мақҧлданған, саланың ең
қатаң стандарттарына сәйкес келеді және ымырасыз сапа бақылауымен шығарылады.

КОМПАНИЯНЫҢ НЕГІЗГІ БРЕНДТЕРІ МЕН ӨНІМДЕРІ:
ЕҢ КӚП САТЫЛҒАН ТАУАР! «СТРОНГ» бальзамы - қол, аяқ, омыртқа буындарындағы және
жҧмсақ тіндердегі қабыну ҥдерістерін тӛмендетуге арналған бірегей формула. Буын мен бҧлшық
еттің ауыруын басады, ісінуді кетіреді, буынның шеміршек тінінің қалпына келуін ынталандырады.
Созылмалы ревматикалық ауырулардың кез келген тҥрлерінде және қабынуда, буын шыққанда,
соғып алғанда, бҧлшық еттер мен сіңірлер тартылғанда қолданыла алады. СТРОНГ БАЛЬЗАМЫ
тҧмау кезінде, тамақ және бас ауырғанда да тиімді тҥрде кӛмектеседі - http://vostorgs.ru/catalog/item/balzam-strong.html
ТЕРІГЕ КЛАССИКАЛЫҚ КҤТІМ КӚРСЕТУ! «Боро Кейр» жақпамайлары - теріге кҥн сайын кҥтім
кӛрсетуге арналған тез әрекет етуші жақпамайлар. Антисептикалық және қабынуға қарсы әсерге ие.
Терінің қҧрылымынан терең енеді, кептіру және зарарсыздандыру әсерін кӛрсетеді, ҧсақ бӛртпелерді
кетіріп, олардың тағы да шығуын болдырмайды, қышынуды басады және терінің қабыршақталуын
кетіреді, пигментациядан арылуға мҥмкіндік береді. Теріні кесіп алғанда, тырнап алғанда, тері
жарылғанда жараны жазатын жақпамай ретінде қолданылады. Сезімтал тері ҥшін қырынғаннан кейінгі
жақпамай ретінде мінсіз - http://vostorg-s.ru/catalog/item/boro-kejr-zel.html
ТҦТЫНУШЫЛАР ТАҢДАУЫ 2015! «Боро Дерм» жақпамайлары – тері мәселелерінде берілетін екі
еселенген кӛмек! Мәселелі терінің сыртқы симптомдарын: терідегі әртҥрлі бӛртпелерді, безеулерді,
терінің тітіркенуі мен қабыршақталуын, аса қҧрғақтығын тез кетіреді. Мәселелі терінің ең терең
қабаттары мен тіндеріне дейінгі денсаулық жағдайын толығымен қалпына келтіреді.
ЖАҚПАМАЙЛАРМЕН ЖЫЛТЫРАЙТЫН ӘРҚАШАН САУ ТЕРІ
Біз келесі шарттарды ұсынамыз және Сіздің компанияңызбен кӛп жылдық ӛзара қолайлы
ынтымақтастыққа үміттенеміз:








Тӛлемнің мерзімін ҧзарту – 30 кҥнтізбелік кҥннен бастап.
Ең тӛмен бағалар.
Сатып алудың кӛлеміне байланысты ретро-бонус.
Сҧранысты ынталандыруға және ӛткізуді ҧлғайтуға арналған маркетинг іс-шаралары.
Тауарды жеткізу: Мәскеу және ең жағын Мәскеу тҥбі бойынша тегін жеткізу.
Тапсырыскерлер ӛнімді (буклеттер және P.O.S. материалдары)
алға жылжытуда қажетті қолдау алады. «Восторг-С» компаниясы тапсырыскерлермен келісіп,
тапсырыскер-компаниялардың мамандары ҥшін ӛнім бойынша дәрістер мен семинарлар
ӛткізеді.

Миллиондаған ресейлік сатып алушылардың сҥйіспеншілігі мен сеніміне ие болған, ең кӛп
сатылатын ӛнімдердің сҧрыптамалық қатарын Сіздің қарауыңызға ҧсынамыз.
Барлық қажетті қҧжаттаманы және ӛнімдердің ҥлгілерін шабарман арқылы беріп жібере аламыз
немесе жеке кездесуде бере аламыз.
Қҧрметпен, "ВОСТОРГ-С" ЖШҚ сату бӛлімінің жетекшісі
Тамбовцев Олег Борисович

Ӛнімнің атауы

Дана/қор.

1

"СТРОНГ" бальзамы - 10 гр.

240/20

2

БОРО КЕЙР 25 гр (ақ)- теріге кҥтім
кӛрсетуге арналған жақпамай
БОРО КЕЙР 25 гр (жасыл) - теріге
кҥтім кӛрсетуге арналған жақпамай
БОРО КЕЙР 25 гр (қызғылт) - теріге
кҥтім кӛрсетуге арналған жақпамай

240/12

3
4

240/12
240/12

БОРО ДЕРМ жақпамайлары – КҮНДЕЛІКТІ КОСМЕТИКАЛЫҚ КҮТІМ
мәселелі терінің сыртқы симптомдарын кетіру + теріні терең тазарту + ерте қартаюдан қорғау
5

БОРО ДЕРМ Қол жақпамайы

240/12

6

БОРО ДЕРМ Аяқ жақпамайы

240/12

7

БОРО ДЕРМ Қырмызы қосылған
жақпамай
БОРО ДЕРМ Шай ағашының майы
қосылған жақпамай

240/12

8

240/12

БОРО ДЕРМ жақпамайлары – АРНАЙЫ ДЕРМАТОЛОГИЯЛЫҚ КҮТІМ
сыртқы симптомдарды кетіру + мәселелі терінің ең терең қабаттары мен тіндерін қалпына келтіру
9

БОРО ДЕРМ Мәселелі теріге арналған
жақпамай

240/12

10

БОРО ДЕРМ Мәселелі және майлы
теріне арналған гель

240/12

11

240/12

12

БОРО ДЕРМ Саңырауқҧлақтарға
қарсы жақпамай
БОРО ДЕРМ Бӛртпеге қарсы гель

13

БОРО ДЕРМ Безеуге қарсы гель

240/12

14

15

16

240/12

БОРО ДЕРМ жақпамайлары – ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ТЕРАПИЯСЫ
тіндердің жазылуы + қалпына келтіру және сауықтыру
БОРО ДЕРМ Геморрой болған кезде
240/12
нәзік кҥтім кӛрсету жақпамайы
БОРО ДЕРМ Терінің кӛгерген және
соғылған жерлеріне арналған балдыр
қосылған гель
БОРО ДЕРМ Уқалауға арналған
қыздырғыш жақпамай

240/12

240/12

БОРО ДЕРМ жақпамайлары – БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН НӘЗІК ҮТІМ
балалардың терісіне табиғи гиппоаллергенді кҥтім кӛрсету

17

БОРО ДЕРМ Кішкене ҥшкіл
жаялықтың астына жағылатын
балалар жақпамайы

240/12

