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We wrześniu wypada najważniejsze święto wszystkich kobiet, które kochają kosmetyki – 9
września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Urody. Wobec takiego święta nie można
przejść obojętnie! Świętować i szczególnie dbać o swoją urodę możesz cały miesiąc. Zobacz
nasz artykuł, w którym znajdziesz przegląd najlepszych promocji na Twoje ulubione
produkty!

Gdzie szukać najlepszych promocji na kosmetyki?
Marzą Ci się świetne kosmetyki w jeszcze lepszych cenach? Rozwiązaniem dla Twoich poszukiwań
będą gazetki promocyjne w popularnych sieciach handlowych. To dzięki nim znajdziesz oferty na
Twoje ulubione produkty z nawet 70% rabatami! Aż trudno wybrać co cieszy bardziej – nowe
kosmetyki czy ta niska suma na paragonie! A może chciałabyś mieć też łatwy dostęp do
przeglądania wszystkich gazetek, w których są promocyjne ceny na pudry, podkłady, kremy,
balsamy i wiele innych? Nie zwlekaj i zajrzyj na gazetkowo.pl.

Najlepsze promocje w Hebe
Zaczynając przegląd od kosmetyków do pielęgnacji, Hebe oferuje w aktualnej gazetce piankę
micelarną do mycia twarzy z serii Eco Sorbet od Bielendy. W 98% ze składników naturalnych i

o niesamowicie owocowym zapachu, produkt ten podbija serca wszystkich kobiet, które zdecydują
się ją wypróbować, a co więcej, odżywia ich skórę w tym samym czasie.
Jeśli od dawna chciałaś wypróbować wegańskie serum do twarzy od Nacomi, to idealny moment,
bo również znajdziesz go w promocyjnej cenie. Czeka na Ciebie 5 różnych produktów: serum ultranawilżające, przeciwtrądzikowe, przeciwzmarszczkowe, rozjaśniająco-złuszczające i nawilżające
serum na noc.
A gdy skończysz już dbać o skórę twarzy, przygotuj się na głęboką pielęgnację całego ciała. Masło
do ciała beBIO o zapachu róży i jagód acai posiada 99% składników pochodzenia naturalnego, więc
masz pewność, że powstało w zgodzie z przyrodą. Co ważniejsze, masło nie tylko odżywia i nawilża,
ale także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Najlepsze promocje w Rossmannie
Rossman świętuje Międzynarodowy Dzień Urody, obniżając ceny na kosmetyki do
makijażu! Teraz możesz kupić tusz do rzęs L'Oréal Bambi Oversized Eyes aż o połowę taniej.
Obłędne wydłużenie i intensywna objętość w cenie, której się nie oprzesz – a zanim się obejrzysz, nie
będziesz mogła sobie wyobrazić innej maskary w Twojej kosmetyczce.
A co do tego? Rozejrzyj się za rozświetlającym korektorem Healthy Mix od
Bourjois i kompaktowym, matującym podkładem Max Factor, które pozwolą Ci stworzyć
idealnie wyważony i nieskazitelny przez cały dzień makijaż.

Najlepsze promocje w Naturze
Na co stawia drogeria Natura w tym miesiącu? Na kosmetyki KOBO: bez problemu wyrównasz
kolor Twojej skóry z kremem my BB cream, a potem utrwalisz go z pudrem Loose Powder. Na
koniec użyj rozświetlacza Mirror Shine, aby nadać Twojemu makijażowi zdrową ilość blasku! W
ofercie promocyjnej znajdują się także produkty od KOBO Professional, z którymi stworzysz
najlepszej jakości look.
A kiedy skończysz już z codziennym upiększaniem twarzy, podaruj swojej skórze odrobinę
przyjemności z najlepszymi żelami pod prysznic: wegańskim płynie o zapachu jaśminu i
rumianku Naturally Good od Nivea, żelu Bubble Tea – skoncentrowanym na nawilżaniu
produkcie Perfecty oraz energetyzującym płynie Lirene o aromacie pomarańczy i mango. Dzięki
promocjom od drogerii Natura już nie musisz wybierać pomiędzy ulubionymi produktami, oddaj się
zakupowemu szaleństwu i zgarnij je wszystkie!
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