«ВОСТОРГ-С» Жоопкерчилиги чектелген коому
123242, МОСКВА, Б.ГРУЗИНСКАЯ КӨЧ., 14-ҮЙ, 1-КУР.
+ 7 (495) 679-29-70, 679-47-94, www.vostorg-s.ru, www.boroderm.ru

Коммерциялык сунуш
ВОСТОРГ-С» компаниясы – табигый косметиканын ата-мекендик өндүрүүчүсү, ал мындай
сапатта 1997-жылдан бери Россиянын рыногунда жана анын чек арасынан тышкары белгилүү.
Биздин продукция көптөгөн жылдардан бери төмөнкүдөй ири фармацевтикалык
дистрибьюторлордун прайс-баракчаларында кеңири көрсөтүлүп келет: «ФОРА-ФАРМ
ЛОДЖИК» ЖЧК, «Фитосила» ЖЧК, «НПК КАТРЕН» АК, «Амма» ЖЧК, «ЦВ ПРОТЕК» ЖАК.
Бардык продукция Россиянын Саламаттык сактоо министрлиги менен жактырылган,
тармактын эң эле катуу стандарттарына дал келет жана сапаттын компромиссиз байкоосу
алдында чыгарылат.

КОМПАНИЯНЫН НЕГИЗГИ БРЕНДДЕРИ ЖАНА ПРОДУКТТАРЫ:

САТЫКТЫН ЛИДЕРИ! «СТРОНГ» бальзамы –
колдун, буттун, омуртка тутумунун
муундарында жана жумшак ткандарында сезгентүүчү процесстерин басаңдатуучу уникалдуу
формула. Ал муун жана булчуң ооруларын эффективдүү басаңдатат, шишиктерди жок кылат,
булчуңдун кемирчектүү тканынын калыбына келүүсүнө өбөлгө түзөт. Аны ар кандай түрдөгү
өнөкөт ревматизм ооруларында жана сезгенүүлөрүндө, сөөк чыгып кеткенде, булчуңдарды
жана анын байламталарын кокустатып алганда жана чойдуруп алганда колдонууга болот.
СТРОНГ БАЛЬЗАМЫ ошондой эле мурун бүткөндө, тамак ооруганда жана баш ооруганда
эффективдүү жардам берет - http://vostorg-s.ru/catalog/item/balzam-strong.html
ТЕРИГЕ КЛАССИКАЛЫК КАМ КӨРҮҮ! «Боро Кейр» кремдери – териге күнүмдүк кам көрүү үчүн тез
аракеттүү кремдер. Бул кремдер антисептикалык жана сезгенүүгө каршы таасирлерге ээ. Алар теринин
структурасына терең кирип, бир аз кургатуучу жана дезинфекциялоо таасирлерин көрсөтөт, кызыл
темгилдерди жок кылат жана анын пайда болуусун алдын алат, кычышууну басаңдатып, теринин
түлөөсүн жок кылат жана пигментациянын алдын алууга жардам берет. Алар ошондой эле кесип
алганда, тытып алганда, сынык кеткен жерди айыктыруучу крем катары да колдонулуп келет. Сезгич
терилер үчүн устара менен алгандан кийин колдонулуучу крем катары да идеалдуу болуп саналат http://vostorg-s.ru/catalog/item/boro-kejr-zel.html
2015 КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨР ТАНДООСУ! «Боро Дерм» кремдери – тери көйгөйлөрүндө эки эселик жардам!
Көйгөйлүү теринин сырткы симптомдорун тез жок кылат: ар кандай темгилдерди, безеткилерди,
ысыктарды, теринин кычышуусун жана түлөөсүн, күчөтүлгөн кургактануусун. Көйгөйлүү теринин эң эле
терең катмарларынын жана ткандарынын дени сак абалын толугу менен калыбына келтирет. КРЕМДЕР
МЕНЕН АР ДАЙЫМ ДЕНИ САК ЖАРКЫРАГАН ТЕРИ!
Биз Сиздерге төмөнкүдөй шарттарды сунуш кылабыз жана Сиздердин компанияңыз менен көп
жылдык өз ара тең үзүрлүү кызматташабыз деп үмүттөнөбүз:
 Төлөмдөрдүн мөөнөтүн узартуу 30 календардык күндөн тартып.
 Минималдуу баалар.
 Сатып алуулардын көлөмүнө жараша ретро-бонус.
 Суроо-талаптарга демилге жаратууга жана сатыктарды жогорулатууга карата маркетингдик иш-чаралар.
 Товарды жеткирип берүү: Москва ичинде жана жакынкы Подмосковье ичинде акысыз жеткирип берүү.
 Компаниянын кардарлары продукцияны өткөрүүдө керектүү жардам алышат (буклеттер жана P.O.S.
материалдары). «Восторг-С» компаниясы кардарлар менен макулдашып, компания-кардарлардын
адистери үчүн лекцияларды жана семинарларды өткөрүшөт.
Сиздердин карамагыңыздарга миллиондогон россиялык сатып алуучулардын сүйүүсүнө жана
ишенимине татыган, эң эле көп сатылуучу продукциянын ассортименттик сызыгын сунуштайбыз.
Продукциянын бардык керектүү документацияларын жана үлгүлөрүн курьер менен жөнөтүп же жекеме
жолугууда бере алабыз.

Урматтоо менен, "ВОСТОРГ-С" ЖЧК сатуу бөлүмүнүн жетекчиси Тамбовцев Олег Борисович

Продукциянын аталышы

Шт/кут.

1

"СТРОНГ " бальзамы - 10 гр.

240/20

2

БОРО КЕЙР 25 гр (ак) – териге
кам көрүү үчүн крем
БОРО КЕЙР 25 гр (жашыл) - териге
кам көрүү үчүн крем
БОРО КЕЙР 25 гр (күлгүн) - териге
кам көрүү үчүн крем

240/12

3
4

240/12
240/12

БОРО ДЕРМ кремдери – КҮНҮМДҮК КОСМЕТИКАЛЫК КАМ КӨРҮҮ
көйгөйлүү теринин сырткы симптомдорун тез жок кылуу + терини терең тазалоо + эрте каруудан
сактоо
5
БОРО ДЕРМ кол креми
240/12
6

БОРО ДЕРМ бут креми

240/12

7

БОРО ДЕРМ крем календула менен

240/12

8

БОРО ДЕРМ крем чай дарагынын
майы менен

240/12

БОРО ДЕРМ кремдери – АТАЙЫН ДЕРМАТОЛОГИЯЛЫК КАМ КӨРҮҮ
сырткы симптомдорду тез жок кылуу + көйгөйлүү теринин терең катмарларынын жана ткандарынын
дени сак абалын калыбына келтирүү
9
240/12
БОРО ДЕРМ көйгөйлүү тери үчүн крем
10
240/12
БОРО ДЕРМ көйгөйлүү жана майлуу
тери үчүн гель
11

БОРО ДЕРМ грибокко каршы крем

240/12

12

БОРО ДЕРМ безеткиге каршы гель

240/12

13

БОРО ДЕРМ ысыкка каршы гель

240/12

14
15

16

БОРО ДЕРМ кремдери – КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮЧҮ ТЕРАПИЯ
ткандарды айыктыруу + калыбына келтирүү жана ден соолугун чыңдоо
240/12
БОРО ДЕРМ геморройдо кылдат кам
көрүүчү крем
БОРО ДЕРМ көгөргөнгө жана
240/12
урдуруп алганга каршы гель
бодяга менен
БОРО ДЕРМ массаждык ысытуучу
крем

240/12

БОРО ДЕРМ кремдери – БАЛДАР ҮЧҮН НАЗИК КАМ КӨРҮҮ
Балдардын терисине табигый гипоаллергендүү кам көрүү

17

БОРО ДЕРМ жалаякшым алдында
колдонулуучу балдардын креми

240/12

