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Nasveti za uporabo izdelkov Kozmetike Kahne?

Osrecujemo z ucinki!
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POMEMBNO OBVESTILO
NAJNIŽJE CENE IZDELKOV KOZMETIKE KAHNE,
SAMO S KARTICO ZVESTOBE, ki jo naročite po
telefonu 031 855 185.
Poštar vam na dom prinese izdelke, predhodno vas pokliče na
vaš mobilni telefon in prejmete darilo v vrednosti do 10 EUR
(odvisno od zneska naročila).
Več o tem na www.kozmetikakahne.com.
Poštnina samo 2 eur.
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NUDIMO NAJEM APARTMAJEV v Kranjski
Gori, Portorožu in Ljubljani.
S KARTICO ZVESTOBE DO UGODNEJŠE
PONUDBE!
Če ste zainteresirani, nam lahko pišete na
e-naslov apartments@kozmetikakahne.com ali
nas pokličete na 031 855 185. Ponudba in ogled apartmajev
na spletni strani www.kozmetikakahne.com.

Novost sta Oxy kisikova zaščitna krema
(Top krema 21. stoletja!), za aktivacijo limfe in
celic, ki napolni kožo s kisikom ter s tem izboljša
njeno mikrocirkulacijo. Vlažilni gel - krema
s hialuronsko kislino in dodanimi
eksopolisaharidi ter glikoproteini, je
bogat s sestavinami z regeneracijskimi učinki,
ki koži omogočajo, da je zdrava, navlažena in
napeta.

