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Vartalosokeroinnilla
silkkinen iho juhla- ja kesäkauteen
Easy Sweet on markkinoiden ensimmäinen ja ainoa kuluttajien käyttöön tarkoitettu
vartalosokeri. Vartalosokerointi soveltuu erinomaisesti tulevaan juhla- ja
kesäkauteen, sillä Easy Sweet -vartalosokereilla saa silkkisen ihon jopa viikoiksi
edullisesti ja ekologisesti. ”Jippii, vihdoinkin vartalosokerointi kotona on mahdollista”,
onkin ollut monen suomalaisen palaute, kun he ovat löytäneet kotikäyttöön tarkoitetut
Easy Sweet -tuotteet.
Suomessa Easy Sweet -vartalosokerit ovat olleet kuluttajien saatavilla nyt pari vuotta.
”Asiakkaat ovat olleet ilahtuneita siitä, että he voivat poistaa häiritseviä ihokarvoja
kotona edullisesti 100% luonnontuotteella. Vartalosokeroinnin ehdottomana etuna on
se, että tulos kestää pitkään, jopa useita viikkoja”, kertoo Easy Sweet -tuotteita
maahantuova Marja-Leena Kangasrääsiö.
Aiemmin vain ammattilaisten käytössä ollut vartalosokerointi sopii erinomaisesti
kotikäyttöön, sillä muutaman harjoittelukerran jälkeen ja ohjeita noudattamalla
jokainen oppii poistamaan ihokarvoja Easy Sweet-vartalosokereilla. Tuotteen ostaja saa
mukaansa vartalosokerin käyttöohjeet. Lisäksi vartalosokerin käyttöön voi tutustua ja
sen käyttöä harjoitella www.sokerointikotona.fi –osoitteesta löytyvän ohjevideon
avulla.
Easy Sweet -vartalosokerit sopivat kaikille ihotyypeille ja kaikille ihokarvoille. Yhdellä
tuotteella voi poistaa ihokarvoja hellävaraisesti niin kasvoilta, sääristä kuin
intiimialueeltakin. ”Myös nuoret, itsestään huolehtivat miehet ovat löytäneet Easy
Sweet -vartalosokerit häiritsevien ihokarvojen poistamiseen”, iloitsee Kangasrääsiö.
Easy Sweet- tuotesarjassa on tällä hetkellä kolme ihokarvojen poistoon
tarkoitettua tuotetta. Kaikki tuotesarjan vartalosokerit ovat täysin luonnonmukaisia.
Niiden valmistuksessa on käytetty ainoastaan sokeria, vettä, sitruunahappoa ja
tuotteesta riippuen ruusu-uutetta, hunajaa tai oliiviöljyä. Käytön jälkeen vartalosokerin
voi kompostoida tai hävittää biojätteiden mukana.
Easy Sweet –vartalosokerit on saatavilla verkkokaupasta sokerointikotona.fi ja
yli 180:ltä jälleenmyyjältä ympäri Suomea. Katso kaikki jälleenmyyjät osoitteesta
www.sokerointikotona.fi.
Easy Sweet -vartalosokeroinnin etuja:





edullisuus: yhdellä 220 gramman Easy Sweet –pakkauksella (ovh 15 €)
käsittelee koko vartalon useaan kertaan
pitkäkestoiset tulokset: silkinpehmeä iho viikoiksi
ekologisuus: Easy Sweet -vartalosokeri on 100% luonnontuote
hellävaraisuus: Easy Sweet- vartalosokeri sopii kaikille ihotyypeille ja
kaikkien ihokarvojen poistoon

Easy Sweet - ainoat kotikäyttöön tarkoitetut vartalosokerit

