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Klinika La Perla, mająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w chirurgii plastycznej,
medycynie estetycznej oraz zabiegach hi-tech i SPA już od kilku lat proponuje swoim
klientem profesjonalne kosmetyki. Do tej pory można je było kupić w jednej z dziewięciu
placówek sieci klinik lub na dedykowanej stronie w internecie. Od listopada 2021 roku
seria Aqua jest dostępna również w retailu, w Empik Market Place.
Strategią Kliniki La Perla jest dotarcie do szerokiej grupy konsumentów, którzy są zainteresowani
urodą i profesjonalną pielęgnacją poza gabinetami medycyny estetycznej.
Jak powstała marka Beauty Box?
Lata doświadczeń pokazały, że skuteczność i efekt medycyny estetycznej zależy nie tylko od
wykonanych zabiegów, ale również od codziennej rutyny pacjentek Kliniki La Perla. Profesjonalne
kosmetyki, czyli tzw. kosmeceutyki używane w domu potrafią przedłużyć i wzmocnić efekty
zabiegów. To właśnie dla klientów KLP powstały aż 4 serie kosmetyków, które są stosowane zarówno
przez ekspertów w trakcie wykonywania zabiegów, jak i w domowej pielęgnacji.

Dlaczego ich działanie może być efektywniejsze od tradycyjnych kosmetyków drogeryjnych? Przede
wszystkim ze względu na wyższe stężenie składników aktywnych, czystszy skład chemiczny oraz
połączenie ze substancjami stosowanymi w farmacji. W niektórych przypadkach, kiedy tradycyjne
kosmetyki zawodzą, a wspomaganie lekami nie jest jeszcze wskazane i wymagane, tu z pomocą
przychodzą kosmeceutyki, które w bezpieczny i odpowiedni sposób pielęgnują.

Czym wyróżnia się Beauty Box?
Kosmeceutyki Beauty Box stworzone zostały z myślą o potrzebach nawet najbardziej wymagającej
skóry. Przełomowe receptury oparte są na technologii nano cząsteczek wody, dzięki czemu starannie
wyselekcjonowane składniki aktywne wchłaniają się w pełni i docierają w głąb skóry, odżywiając i
pielęgnując znacznie intensywniej niż dotychczas dostępne na rynku produkty.

Nanowoda zawarta w serii Aqua posiada unikalną strukturę krystaliczną za sprawą oddziaływania
rezonansu plazmowego na poziomie cząsteczkowym. Dzięki temu składniki aktywne kosmeceutyków
przenikają bez przeszkód do każdej komórki skóry, głęboko nawilżają, stymulują regenerację
zniszczonych tkanek, wzmacniają naturalne mechanizmy obronne organizmu oraz łagodzą
podrażnienia. Nanowoda dzięki połączeniu ze srebrem koloidalnym ma również właściwości
bakteriobójcze. Efekt widoczny jest od razu po zastosowaniu, a regularne używanie kosmetyków
Beauty Box przynosi długotrwałe i dogłębne nawilżenie, elastyczną, jędrną oraz rozświetloną cerę.

Konkurs dla klientów sieci Empik
Od 22 do 28 listopada trwa konkurs dla wszystkich, którzy zakupią jeden z produktów serii Aqua,
dostępnych na stronie Empik Market Place. Do wygrania jest Beauty Weekend w Hotelu Lake Hill
Resort & Spa, obejmujący nocleg w czterogwiazdkowym hotelu, wyżywienie oraz 10 zabiegów w
Klinice La Perla SPA dla dwóch osób. Nagroda główna ma wartość 10 000 zł, przewidziane są
również nagrody za zajęcie II i III miejsca.
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