
TOP-5 2017.GADA VASARAS  
SEZONAS PRODUKTI  

...KURUS VARI IEGĀDĀTIES KRIETNI LĒTĀK,  NEKĀ TOS PIEDĀVĀ 
LATVIJAS INTERNETA VEIKALI 



  TOP produkts Nr.1. 
 

PILATEN sejas masku “Black Head” komplekts 

Komplektā  ietilpst  = 7 gr. x 30 paciņas 

Komplekta cena = TIKAI  8.19 eur 
Šobrīd ļoti iecienīta ir Ķīnas un Korejas 
kosmētika. Un milzīgs pieprasījums šobrīd 
ir PILATEN un PROLASH kosmētikai. Šī 
kosmētika palīdz tikt galā ar melnajiem 
punktiem uz sejas, tā mīkstina un attīra 
ādu, novērš piņņu atjaunošanos, padara 
lūpas maigas un rūpējas arī par sejas zonu 
zem acīm.  
Lietošana: Pēc sejas nomazgāšanas 
vienmērīgi uzklājiet masku uz deguna, 
paturiet 15-20 minūtes, lai nožūst. Viegli, 
sākot no apakšējās daļas virzienā uz augšu, 
sāciet to nolobīt. Ieteicams lietot 1-2 reizes 
nedēļā. 
Iegādāties var HailiCare veikalā >>>> 

https://goo.gl/43JAdU
https://goo.gl/CikxUq


Dažas lietotāju atsauksmes  
par PILATEN sejas masku “Black Head” 



Dažas lietotāju atsauksmes  
par PILATEN sejas masku “Black Head” 



Vēl viens HailiCare kompānijas piedāvātais 
produkts. Kompektāciju var izvēlēties, 
cenas amplitūda ir:  

no 6.57 eur – 12.38 eur. 
 
Produkta apraksts:  
* Bambusa kokogles zobu pasta satur 
mikronizētu bambusa kokogli, mikronu 
elementi spēj dziļi tīrīt un absorbēt visus 
sliktas elpas avotus. 
* Bambusa zobu pulveris: spēcīga formula, 
dabiska balināšana, veselīga alternatīva 
baltākiem zobiem un smaganām, 
fluorīdam vai balinātājam. Droši attīra un 
pulē zobus, stiprina emalju, uzlabo 
smaganu veselību un atsvaidzina elpu. 
Noņem kafijas, tējas, vīna un tabakas 
traipus. 

 Zobu balināšanas komplekts:  
balinošs, spēcīgas formulas zobu pulveris, zobu suka un bambusa  

kokogles zobu pasta  

TOP produkts Nr.2 



Vēl viens HailiCare kompānijas produkts. 
Kompektāciju var izvēlēties, kā rezultātā 

cena variēsies no 6.57 eur – 12.38 eur. 
 
Produkta apraksts:  
•Mīkstie sariņi - šai zobu sukai ir īpaši 
mīksti sariņi. To noapaļotie gali aizsargā 
jutīgas smaganas no ievainojumiem un 
skrāpējumiem. Bambusa zobu birste ir 
daudz mīkstāka un tīra labāk par 
parastajām zobu birstēm. 
 

Komplektu var iegādāties šajā veikalā >>>> 

 Zobu balināšanas komplekts:  
balinošs, spēcīgas formulas zobu pulveris, zobu suka un bambusa  

kokogles zobu pasta  

TOP produkts Nr.2 

https://goo.gl/CikxUq
https://goo.gl/8VHt9e
https://goo.gl/8VHt9e
https://goo.gl/8VHt9e
https://goo.gl/8VHt9e
https://goo.gl/8VHt9e


Dažas lietotāju atsauksmes  
par zobu balināšanas komplektu 



Komplekta cena 2.81 eur. 
Iedarbība: 
1) Novērš tumšos lokus zem acīm un smalkās 
līnijas – satur 100% kolagēnu un citus 
minerālus, paātrinātā šūnu un kolagēna 
atjaunošanās procesu. Tas palielina acu 
kontūru elastību, samazina tūsku un citas 
problēmas, piemēram, tumšus lokus un 
smalkas grumbiņas. 
2) Samazina acu nogurumu. 
3) Galvenā sastāvdaļa - kaktusa auga dabīgais 
kolagēns.  
Kolagēna maska nav lipīga. Sastāvdaļas 
kondensējas maskas iekšpusē, ātri iekļūst 
ādā, tā izskatās kā āda, tūlīt pat notiek liftinga 
process.  
Komplektu var iegādāties šajā veikalā >>>> 
 

 PROLASH kolagēna maska "Crystal Collagen Gold"  
(komplektā  -10 paciņas, katrā 1 pāris, kopā 20 gab.) 

TOP produkts Nr.3 

https://goo.gl/CikxUq
https://goo.gl/hujJHc
https://goo.gl/hujJHc
https://goo.gl/hujJHc
https://goo.gl/hujJHc
https://goo.gl/hujJHc


Norādes: 
1) Noslaukiet un nosusiniet seju. 
2) noņemiet no pacinas plastmasu. 
3) Uzklājiet plāksterīšus zem acīm. 
4) Lietojiet 2-3 reizes nedēļā, turiet 
apmēram 30 minūtes. 
5) Noņemiet plāksterus, NEIZMANTOJIET 
tos vēlreiz. 
Svarīgi: 
1) Izvairieties lietot zonās, kur ir rētas vai 
jutīga āda. 
2) Pārtrauciet lietot, ja rodas diskomforta 
sajūta. 
3) Sargājiet no bērniem. 
4) Nelietojiet 1 plāksteri ilgāk par 12 
stundām. 

 PROLASH kolagēna maska "Crystal Collagen Gold"  
(komplektā  -10 paciņas, katrā 1 pāris, kopā 20 gab.) 

TOP produkts Nr.3 

https://goo.gl/CikxUq


Dažas lietotāju atsauksmes  
par kolagēna masku "Crystal Collagen Gold"  

Masku var iegādāties 
 šajā veikalā >>>> 

https://goo.gl/hujJHc


Cena 3,71 eur 
 
Vasara ir plānu, gaisīgu tērpu laiks. 
Pašlīmējošais silikona krūšturis kalpo kā "otrā 
āda" un palīdz izskatīties satriecoši un justies 
ērti visas dienas garumā. 
Materiāls: kokvilna un silikons. 
 
Ir pieejami izmēri no A-D. 
 
 
 
Krūšturi var iegādāties šajā veikalā >>>> 
 

 Pašlīmējošais silikona krūšturis 
(A-D izmēri, dažādas krāsas) 

TOP produkts Nr.4 

https://goo.gl/CikxUq
https://goo.gl/M9w6b8
https://goo.gl/M9w6b8
https://goo.gl/M9w6b8
https://goo.gl/M9w6b8
https://goo.gl/M9w6b8


Dažas lietotāju atsauksmes  
par pašlīmējošo silikona krūšturi  

Krūšturi var 
iegādāties 
 šajā veikalā >>>> 

https://goo.gl/mupQbZ
https://goo.gl/mupQbZ


Cena no 16.01 eur – 16.86 eur 
 
Šis dvielis-paklājs ir īsts šīs vasaras sezonas 
hīts -  dažāda stila raksti, bārkstis un košas 
krāsas ļaus izcelties uz pārējo atpūtnieku fona 
un sagādās jauku noskaņu!  
 
Piedāvājumā 23 stilīgi dizaini katrai gaumei. 
Materiāls: mikrošķiedra. Mīksts, absorbējošs, 
videi draudzīgs. 
 
Izmērs: 150 x 150 cm. 
 
 
Dvieli var iegādāties šajā veikalā >>>> 
 

 Stilīgi apaļas formas dvieļi-paklāji pludmales sezonai. 
(diam. 150 cm, dažādas krāsas) 

TOP produkts Nr.5 – sezonas hīts! 

https://goo.gl/CikxUq
https://goo.gl/WkJoib
https://goo.gl/WkJoib
https://goo.gl/WkJoib
https://goo.gl/WkJoib
https://goo.gl/WkJoib


Dažas lietotāju atsauksmes  
par apaļas formas dvieļiem-paklājiem  

Dvieli var iegādāties šajā veikalā >>>> 

https://goo.gl/WkJoib


TOP-5 PRODUKTI 

Spied uz katra attēla un nonāksi  produkta interneta veikalā. 

https://goo.gl/CikxUq
https://goo.gl/8VHt9e
https://goo.gl/LrzjdP
https://goo.gl/mupQbZ
https://goo.gl/WkJoib


Kompānijas HailiCare interneta veikalā ir ļooooti daudz interesantu preču par 
pārsteidzoši patīkamām cenām.  
 

Ielūkojies šeit  un liec grozā >>>> 

Lai patīkami  pirkumi un saulaina vasara!  

https://goo.gl/deG4V3

